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to wystartowaly one niezbyt dobrze§
przygotowane. Willkszosc kierowc6w::
potraktowala start raezej "turystyez-::
n ie ", nle przygotowujl\C sill speejalnie::
do startu. Na trasie trenowali tylko::
~~~ ::
Nie wiec dzlwnego, te teraz zdarzajl\§

sill wypadki, gdy zawodnik6w ponosi::
m!odzieiicza brawura na nieznanej 1m::
trasie. (KoS) ~
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Z 61 zar6g jadq tylko 23
POD znakiem kraks przebiega

tegoroezny Rajd Tulipan6w. Z
nocnego meldunku dowiedzie-
lismy ste, ze z 61 zal6g, kt6re
wystartowa!y z Warszawy, jad!\

juz tylko 23. W scisle] czol6wce znaj-
duj!\ sie Polacy Robert Mucha i Ry-
szard Zyszkowskl na "Po\skim Fia-
cie 125 P". --
Z naszych zal6g w rajdzie jad!\ da-

lej Varisella i Je£lynakowa na "Po!-
skim Fiacie 125 p" oraz Wojtyna I
R6zanski na "SkOljzie Raflye ",

Nieste ty, peehowe kraksy me -oml-
n<:ly rown iez polskich za!6g. Najpierw
na odcinku spe cjalriyrn Walim - Rosel-
sz6w nle zm.iescfli sill w zakreele sta-
wowiak z Czyzykiem I spadl\ z dost
wysokiego nasypu. Obaj zawodnlcy od-
wiezieni zostali do szpitala. Maciej sta-
wowiak ma obr aze n ia gtowy I pr awdo-
podobnie zlamany nos. Jego pilot Czy-
zy k nle odni6s1 powaznlejszych obr a-
ze n,
Przykry meldunek otrzymalismy z

ok olic Magdeburga. Oto kraks'l miala
tam czolowa nasza zaloga A. Jarosze-
wiez i A. Dr:;jgowsl<i. W kraksie, jaka
sle im przydarzyla, A. Jaroszewlez do-
znal zlamania nogl i Innvch mniej
gr oznych obrazeii, natomlast jeg-o pilot,
p rze bywajacy r6wniez w szpltalu, znaj-
duje sill w cl~zklm stante,
Trudno w tej ehwlll autorytatywnle

stwier dzte co jest przyezyn-~ tak du-
zej ilosci kraks w tym rajdzle. Jedna
z ni ch to z pewnoscia nleprzestrzega-
nie na odcinkach dojazdowyeh prze-
pis6w dr ogowych.
Jak donosl PAP, na odclnku .peejal-

nym Walim - Rosciszow, gdzie kr akse
mia!a z alog a Stawowlak - Czyzyk, sOl-
dziowie -ho le nde rscy spowodowal! 0-
grornny zamet bowlem CZlls/! zawod-
nik6w miala odmi erm a trasE:, a otrzy-
mala wspo lna note,
Slaba organiz"cja rajdu ••Ie wplywa

wiec z pewnoscia r'o\vniez na bezpie-
czenstwo .Ieae li chodzi o nasze zalogi,

Robert Mucha, (przy kierowuicyj I Ryszard Zyszkowskl na ,,~5klm Fia-
ck 125pH aa.jleple,J _ -PoIak6w lIIIisuj_ tit " kidzie irulipan6",. -
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