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Wystartowal xxm
Rajd Tulipanow

61 za16g'ha trasie

KILKUTYSIF;CZNE rzesze entu-j organizator6w rajdu - po prostu
zjast6w sport,u rajdowego zeg- iwiadze poJicji Beneluksu. nie. wydaly

. nal:y kierowcow startujacych W Izgody na przeprowadzeme imprezy]

.23 Rajdzie Tulipanow. Irnpreza ta, ina bardzo zattoczonych szosacn Ho-_
organizowana tradycyjnie w Holan- i Iandii, Belgii i Luksemburga, ~
dii - w tvm roku wyr uszyla z Pol-! A nasze rajdowe szlaki - okazaty sie
I. "d b > 'kl t '. barrlzo at.rak cyjne dla notenderskrch or-ISkI. Spowo owane to yco opo ami gRlli7.at.or6w. I ta k- decydujace oddnki

Iproby oclberta sj~ w Polsce 'na trasie ii~
t czacej p ra.wi e 2 tys. km, \V naszym kra.iu

I
'usytuowane b~d,\ odcinki sp ecja Ine, po
r oceg rarriu l,torycb wvtoniony. bedzi.e
zwyciezca Rajdu. Je4nal{ lmpr eza nie
k onczy si~ w Polsce. Po nlemat .,tranzy-
! towvm= przejechaniu przez NRD zawod-
nicy wystartuja do odcinkow specjutnvch
w NRF i Holandii. Jednak, jak zapewrua-
ja 113.S w.szyxcy kierowcy, . zuajacy tease
r a jdu z treniogu, proby. te nie beda -mia-
Iy dccvdujaceg o znaczenla ala carosci
Im p rezy.
Fta,ldowi Tulipan6w mozna zarzncic I';;

! n a swym starcie zgromadzH., najg orsza
. chyba obsad e z rozg rywauycn "IV ty m 1'0·

: ku eIirn in acji do mistrzostw EUl'OPY. Fzc·
czywiscle, na liscie startowej nie winnie-
je zaden zawodruk z ·pxioryte.tem FlA.
~A.le \~.c~:'rn_ypcd uwage, 12;~prawa orga-
I DIZ-,V',1! ratdu w Polsce wyn ikta w ostat-
. 'niej chwtli i rue wszyscy zainteresowanl!wiedzrett 0 jej rozgrywaniu
I Meta Rajdu . prze widziana jest w
.l sobote wieczorern na lotnisku pod
Rotterdarnem. W niedziele organiza-
torzy zapowiadajq ogloszenie wyni-
kow. Po zakoriczeniu Rajdu w Ho-
landii 'odb~dzje sie "Tydzien Polski"r ktoryrn uczestniczyc bedzie wiele
naszych central eksportowych.
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