
Red.. Ian Zdiarski, telefonuje. z Bukaresztu

Szesc "Polskich Hatew"
wystartuje' w Rajdzie Dunaju
P·0 bardzo zlych drogach pro-

wadzic bedzie Rajd Dunaju
i kierowcy, kt6rzy wystarto-

wali do imprezy, miec beda po-
wazne problemy z [ego ukoncze-
niem. Trasa rajdu wiedzie w de-
cydujacych momentach szlakarni,
ktorymi przez wiekszosc czesc -ro-
ku chadzaja stada owiec, Obser-
watorzy rajdu soodztewaia sie, ze
niewiele sposrod '48 ekip, kt6re
wystartowaly na trase, osiagnie
mete, Miejmy nadziele, ze znajda
sie wsrod tych szczesltwcow pol-
scy kierowcy na Polskich Fiatach.

Jerzy Bachtin, Piotr Mystlww-
sk], I{rzysztof ~omornicki, Blaze]

Krupa, :Y.Ksil\-zkiewicz, J. Ochry-
nowicz, W. Markowski, L. Radec-
ki. M. Stawowiak. J Czyzyk, M.
Vartsella, J. Jedynak, dobrze za-
poznali sie z trasa rajdu, dyspo-
nuja niezlyrn zapleczem serwiso-
wym i moga odegrac role w eli-
minacji do mistrzostw Kraj6w
Demokracji Ludowej.
Rajd Durraju stanowl jednoczesnlc

elimtnacje do mtstrzostw Enropy kie-
rowcow, Temu natezy zawdzteczac
fakt, iz na starcle zjawill sic:' tak z na-
komici zawodnicy jal, Wlosl PINTO !
BARBARSIO, [adacy na Fiacie 124
Abarrh, ich rotlak Munnar! oa Lanei
HF. zawodnik NRF W. Roehl. wsrod
tyrh zawodntkow rozegra ste walka 0
zwvclestwo w klasytlkac.ii generatne]
lrn pr-ez y. Dla nlch t e z org anlzatorzv

sprepar owatt odcinki snecjatne. wszv-
stkie one prowadza pod gore, a wtec
prereruja samochody mocne I sayblcie.

Start do lmprezy odbywa ste jedno-
czesnie z dwocn mlast - z Budapesz-
tu ! Bukaresztu. Jednal, stoliea Ru-
munil eieszy sie najwtekszvm powo-
dzentern w"r6d zawodnik6w. ZBuda-
pesztu na trase rajdu startuja tvl ko
trzy ekmv. Je!\1! jestem jut przv or-
gantzacit rajdu, nalezv poruszvc tutai
sprawe. na tema! k!Mej duzo mowito
SI", prz y oTl?aniza~,ii zakonczonezo
niedawno Raidu Polski' Podobnle jak
,1'1 Krafrowie tak I 1'1 B1Jkaresz~ie ..or-
gani"atnzy' nie ust rz eg l! sic hl~do\V
Poleaa ia one przede wszvstktrn na
du7.°i pre<lKo'kl poszczes ol n vch od-
cmkow orowadxacvch przez mteisco-
wes-t. Jednorze~nie zrezv anowano z
regqlamJnov ..1\lrh ka r na rzecz man-
datow. soowoouie to wlelkl wvscrg. a
Woo satnvm niebezpteczenstwo dla
zawodnikow.
Rajd Dunaju ski ad a 51e z dw6ch

gJownych etap6w .• Jeden z nich liczy
1766 km i prowadzi z Bul,areszt!-1 (10
mlejscowoscl wypoczynkowej w Kar-
pajach - Br~.sov. Po ttllku gndzf nach
lirz"r,,;y l'iGrowc:\, wystar"uj~ na trase
Ft::lPu drugleg o, p.r'lwad7a,141. ~ (Bra-
SPy <10 ~ul{aresztu. "'''Oqc''qs tego
wtasnre .eta!lu spodzi'f::wamy sie naj-
wiekCi7tych nlesuodztanels. Pr'ze wl dz ia-
no tarn \0 oddnk6w specIatnvch 0
l'Iczne,i dl"f(oSCi 10~ km. Jednal, w
nrzvnadku n'!!.s?vch zawndnfkow od-
cinki te 'lie h<:<l>\ miatv decvdutaceno
znaczenia. ZadaU!E!'mnaszycb lderf)'V>
c6w Ie=t zmteszczenle sie W' Hrnkie
C~3SU i nkpnczcnj{> turnte iu nr6')Y·
Zakoti('zcn.ie rajdu przewidzm ne jp~t
w ni(\'rl7;el~ w+ce-xor er=. n h~'?1')w yn i-
kacb !Jl')infcrmt1j~ w nqc:t"""unp.1 kores-
pondencji. '


