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K. Strykier telefonuje z Sofii:'
Sukce§,r
Fo t ~-"',,' 18 a12,-, p

w Zlotych
Pia~kach
Kiblce sportu sarnochodowego w Bu!-

ga r ii byli doskonale poi nror mowani, .ze
Sobieslaw Zasada wr az z kolegami pod-
j'll uwtenczona sukcesem p robe bicia
Irekordu sw ia ta. Jeszcze w sobote, na
,oficjalnym zamknieclu buf ga rsk iego r ai-
du "Zlote Piaski", sze ro ko sie 0 tym
mowiro, ttu maczac w ten sposob nie-
obecnosc ogr orrmie pop ular nego tutaj
potsk iego rnistrza kierownicy. I
Os!abiana reprezentacja naszych kle-

rowcQw nieoczekiwanie wypadla " jednak
bardzo dobrze, bowiem az 3 ,.Polskie
Ftat v " zame ldowaty sie na mecie tego
ciezkiego. liczacego ok. 2 tys kilo-
metrow rajdu. Byl on podzielony na
dwa etapy. Pienvszy liezyl sie do m i-
strzostw kr ajow socj alfstycznych, ca losc
stanowila ko lejria etirninacje mistrzostw
Eurapy kier owcow.

Faworytaml byJl znakomici Wlosl: R.
Pinto - lIbieg!oroczny mistrz Europy i
S. Barbasio - obaj na "Fiatach 124
,Sport Rally" oraz Fin S_ Lampinen na
fabrycznej "Lancii"_

Pinto prowadzi! do ok. 100 km prze d
meta, kiedy to defekt dyferencja.ill
pozbawi! go pewnego, zdawaloby sif;,
zwyciestwa. W tej syt uacji zwvctezc>
zosta! S. Barbasio. przed oez przerwy
zagr az.ajacvm m u S. Lampinenem. Trze-
ci byl rewelacyjny w egier , A_ Fer-
janc na "Renault-Gordini 12".

Pol~cy jechali dpskonale. K. KOMOR-
NICKI z B. KRUPA na ser yjnyrn , "Fia-
cie 125 P-J 500" i na nowych, prototy-
powych polskich oponach ..Stomil",
uplasowal sie, mimo defektu ukladu
zaptonowezo, na 7 mi ejsc u. Oziesi;tty
byl M_ BIEN z J. WOJTYNA, t akze z
duzyrni prz vgoda mi, bo j uz na pocza tku
r a jd u defekt skrzyni blegow spowod o-
wal powazna str ate ok. 10 m in ut. T'y lkn
brvs ka wicz na j fachowa pornoc serw isu j

FSO ura towata polska reprezeritacje od 1

zdekomplefowania. Trzecia nasza Z3l0.-\
ga , M. STAWO\VIAK i .T r- 'l"V'l,"}

fakz-e na ..Fiacie". z.rena ol litowa la sie
\V petni za ntepowodz en ie na Rajdzie
Tulipanow i z ajeta ostatecznie miejsce 13.

W ten spos6b dr uzynowo zdobv lisrny
wszyst ko. co byto do osiagnieci a.
Pi"rwsze miejscs w klasyfikacji naro-
dowej, fahryczneJ i klubowej. jako
Au to mobl lk lub warsaawskt.

R"Jd by! przez bu lga r sk l zwiazek sa-
mochodowv zorga nizowanv wrecz wzo-
rowo, Naszyrn kierowcom mozna po-
gr atulowac sukcesu.. Moie na reszcte
zdo or-da tytu! rnrst rz ow kr a Iow socj al i-
stycz.nych. na co jak sie okaz uje , ma-
jQ r ct.ie szanse ...?


