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Rojd Tulipon6w stortuje 2 mojo
T ua: po swiecle L-majowvm

. wystaetuje z Warrszawy
Rajd Tulipanow. 2 maja

'Q godz.. 21.00 ze Stadionu X-Ie-
'.cia wyjedzie :kawalkada woz6w
~rajdowych. Spodziewanych jest
'ok. 12~150 zal6g, a wsrod nich
takze zalog i polskie.

Po wyruszeniu z Warszawy
"spacerowy" przejazd do Lublina,
na ktory przewidziano prawie trzy
godziny. Dalsza jazda do na-
stepnego Ipunkitu :kontroli czasu
w Bilgoraju takze raczei turys-
tyczna z przecietna 60 km/godz.
Juz . za Bitgorajem zaeznie swi-
tac, a do Dynowa pierwsze sa-
rnochody doiada w pelnyrn
swietle pierwszego drria raidu.
Tu odbedzie vsie pie-rwszy odci-
nek specjalny - pierwsza prr6-
ba sil. Odcinek ok. 33 km - je-
den z tych, na ktorym rajdowa-
no w marcowym Rajdzie Sto-
mil Male zahaczenie 0 Biesz-
czady (War to je pokazac cudzo-
ziemcom!) potem San ok, Iwonicz,
Dukla i drugi as (ok. 8 km).

Prawie turystyczny przejazd
przez Beskidy da okazie i zawod-
nikom i osobom towarzyszacym
zapoznania sie ' z kraiobrazem,
jakiego trudno szukac gdziekol-
wiek indziej.

Przy Krynicy - w rejonie skrzy-
zowania zwanego Zebraczkq [ed-

no 5-kilometrowe okrazenie wy_,
scigu znanego z Rajdu Polskiego
i za Limanowa kolejny - ok.
20 kilometrowy odcine:k specjal-
ny - bardzo sz.ybki .po dobrej
drodze. Ciekawe beda tu czasy
uzyslciwana przez czolowke eu-
ropejska i porownanie ich z
czasarni naszych z.awodnik6w z
ubieglyeh rajd6wkrajowych.

Potem juZ tejon lpod,tatrzans:ki
i okolo poludnia 3 maja po
przejechanju as Salmopol
Malinka zawodnicy wyladuja w
Wisle na dwugodzinna przerwe.
ZMaz po przerwie ostry prze-
jazd do Cieszyna, ale jCl!k dotad

wszystko co bylo to dopiero
wprawki i wstepne rozeznani e
"kto jest kto", Dopiero po "sko-
ku" na Dolny Slask zacznie Sii~
druga noc rajdu d wlaSciwa! roz-
grywka.

odcinki specjalne i 5 odcin-
k6w limitowanych "PO roznych dro-
gach z Iesnyrni wlacznte, naste-
pujace jedne po dr ugich, wyselek-
cjonujq .najlepszych. Wszystk!e te od-
clnki byly jut przejechane wiele
razy w naszych rajdach, ale nie w
takim natezerriu w jednej imprezie.
Nowosci'l sa odcinki limitowane.
Chodzi 0 to, zeby klasyfikacja na
etapach oparta byla 0 rozntce se-
kuridowe, II nie m!nutowe. Dlatego
na kazdy OL zawodnicy beda mieli
wyznaczony w sekundach czas

Sktad ,poiskiej ekipy na Rajd Tulipanow
• R. Mucha / R. Zyszkowski - Polski Fiat 125p/1500 gr. II
• A. Jaroszewicz / B. DrlHt0wskl - Polski Fiat 125p/1500 gr. II
• M. Stawowlak! J. Czyzyk - Polski Fiat 125p/1500 gr. I

• M. Varisella/ J. Jedynakowa - Polski Fiat 1300 gr. II
• J. Wojtyna / J. Rozaiiski - Skoda 100 Rallye gr. II
• J. Bachtin / T. Cieciezynskl - Polski Fiat 1500 gr. II

• K. Komornicki / B. Krupa - BMW 2002 Alpine gr. II.

przejazdu, a za kaidll sek unde prze-
kroczenia tego czasu punkt karny.
Dalsza ctekawostka jest OL 3 soko-
lec-RoSciszOw-Walim-Sokolec. za-
wodnicy beda go przejezdzac 3 razy,
a draga nie jest latwa: duzo szutru.
liczne zakr ety. Jedno -okrqzenie rna
38 km - razern bedzle tych kilome-
trow 106 (trzecie kOllCZYsie w Wa-
limiu) stad czas przejazdu - biorac
pod uwage tr udna droge - wynie-
si", co najmniej godzine. Choc bedzie
sie on odbywar pozno w nocy chet-
nvcn obejrzenia na pewno nie za-
braknie, bo bedzie na- co popatrzec.

Jeszcze kilka OS-ow i juz :rano
w Michalowicach ostatn! wazny
PRC. Stamtqd przez Szklarsk'l Po-
rl:bl:, Swier adow wyjazd z Dolnego
Slaska i przez zretonogorskre do.
g rantcy w Slubicach (Swiecko). Ra-
zem w Polsce okolo 1900 km trasy
w tyro ok, 350 krn prob szybkos-
ctowycn, Te ostatn!e ok. 250' km w
Polsce zawodnicy przeznac!'zq za-
pewne na "lizanie ran" J aby po od-
praw!e granicznej zbierae ste prz ez
NRD (ok, 250 km - tranzyt) do
dalszej - jut koricowe] walki na
terenie NRF. Reszta ITajdu przezna-
czona jest n.a dojazd do rnety, choc
w NRF i Holandii beda jeszcze od-
cirrki specjalne (ok. 30 km), ale chy-
ba niewiele jui zmienta w ukladzie
si!. W sumie, od wyjazdu z Polski
pozostanie do przejechania 914 km.

W Holandii meta w pobltzu Rotter-
damu 5 maja w godz. 7.00-9.00 rano.
Ciekawe czv dotra do niej i nasi za-
Wodnicy.

ANDRZEJ KOMOROWSKI


