
Z szesciu Polskich Fiatow, k tor'e wystartowaly na Itczaca
2500 km trase Hajdu Duriaj u, cztery przybyly ria mete.

" Wlodzimien Markowski i Andrzej Radecki zajeh siodrne
mleJsce w klasytikacj.i genera lnej, Maciej Stawowiak i Jan Czv-
zyk, osrne. Marek Varisella i Janina Jedyn'akowa 13 rruejsce
a Je,rzy Bachtin - Piotr Mystkowski siedemnaste. W k12~
syfikacji generalnej H.ajdu Dunaju bedacym ehrrunacja
mistrzostw Europy kterowcow wygrali: Walter Roehl - Jochen
Berger (NRF) - Opel Ascona, przed zalogami wlosklmi Sergio
Barbasio - Luigi Macaluso - Fiat 124 Abarth i Sandro Mun-
nar i - Mario Manucci - Lancia Fulvia.
Z 48 ekip. ktore wyruszyly na tr ase rajdu, mete w Buka-

reszcie osiagneto zaledwie 17. Hajdu nie ukonczyty dwie nasze
z~IOgl: Krzysztof Komornicki - Blaze] Krupa i Janusz Ksiaz-
kleW'lcz - Jul1an Ochr ymowicz z powodu defektu samochodOw.
Podobnie jak podczas Hajdu Polski, tak i w trakcie Hajdu

Durra ju tylko czterech kter owcow toczylo mit:dzy soba wauce
o ZWYClt:StwO: Walter Roehl. Sergio Barbaslo, Sandro Munnari
i Rafaele Pinto. Pozostale zatogi wspotzawodmczyty 0 miejsca
w klasyfikacjach: narodowych, krubowycn i 0 Puchar Pokoju
i Przyjazni.
Nasi kierowcy wygralt korikurerieje tab ryczrra (Polski Fiat),

w klasyfikacji zespotow narodowych zajt:li trzecie miejsce za
Rumuniq i Bulgariq. W punktacji indywidualnej 0 Puchar
Pokoju i Przyjazni Krzysztof Komornicki z Blazejem xrupa
stracili pozycje Iiderow na rzecz Macieja Stawowiaka i Jana
.Czyzyka.
Rajd Dunaju skladal sit: z dwocn etapow, Pi<"'wszy byl do-

jazdem z Budapesztu i Bukaresztu do Brasov. Stolica Rumunii
jako punkt startowy cieszyla sit: na jwiekszym zainteresowa-
Diem zawodnik6w, bowiem wyruszylo stamtad az 45 ekip. Na
zakoriczenie etapu dojazdowego rozegrano odcinek specjalny.
Jednak etap ten, podobnie jak pierwszy odcinek specjalny,

nie zostal za liczony- do pucharowej konkurencji. Byl to oczy-
wisty blqd orgaruzatorow, bowiem kierowcy star tujacy do dru-
giego etapu i walczacy 0 puchar owe punkty jechali juz wtedy
samochodami mafacymt za soba ponad 700 krn tr asy dojazdowef,
Dyskusyjny byl tez dobor odcink6w specjalrrych tego rajdu.

Bylo ich malo (tylko 11 0 dtugosci 110 krn) i wiodly one.
w przewazajace] czesci pod gore po dobr ych asfaltowych
nawierzchniach. Stanowito to swie tn a okazje do. popisu dla
4 najlepszych kierowc6w rajdu, dysponujacych znakomicie przy-
gotowanymi fabrycznymi samochodami. Dla pozostatych zawod-
nik6w odcinki te nie mialy zadnego znaczerua, a klasyfikacja
oparta zostala na minutach karnych wyniklych ze spozrueri
na poszczegotnych etapach. Row nrez charakter trasy rue cie-
szyt sie wsrod kierowc6w dobrq opini a. Szybkosci przecierne
poszczeg6lnych etap6w prowadz acych przez rniejscowosci byty
zbyt wysokie i stwarzalo to oczywiste niebezpteczenstwo.

Co dalej z Pucbarem?

Trudno te raz powiedziec, co bylo przvczyna, iz w konkurencji
o Puchar Pokoju i Przyjazni wystartowaly jedynie trzy ekipy:
Polski, Rumunii i Bufgar.ii. Obserwujqc ostatnie eliminacje
w tym cyklu mozna na razie tylko stwlerdztc spadek zainte-
resowania tymi rozg rywkarni ze strony poszczegolnycn kraj6w. ,
Na starcie w Bukareszcie Die zameldowaly sit: ekipy: zwiaaxu
Radzieckiego, Wt:gier, NRD i Czechoslowacji, a przeciez wtasnie
te kraje ma ia juz powazne dorobki w ra idowyrn sporcie,
Polskim kierowcom towarzyszyty trzy fabryczne serwisy FSO

i jeden Stomllu. Mechanicy tych zespotow majq te:i: swo] wklad
w dobre wyniki. W efekcie ich ofiarnej pracy doprowadzony
zostal na me te samoch6d Marka Variselli, ktory po rozbiciu
chlodnicy, jechal prawie 400 km z doplywem wody zamk nletyrn I

przypadkowo znaleziona rur ka.
Kierownik zespolu FSO Wieslaw Jankowski towarzyszyl Je-

rzemu Bacrrtinowi przez ostatnie 350 km asekurujqc go. Nasz
zespot, kt6rego kierownikiem sportowym byl Wlodzimierz Snia-
dy z Automobilklubu Olszt.yrrskdego, nale:i:y pocnwatic za jazde
rozwazna, na mtar e swotcn mozttwosci, bez niezdrowej rywa-
lizacj·i.

'ryniki:

KLASYFIKACJA GENERALNA 1. Walter Roehl- Jochen Berger
(NRF) - Opel Ascona - 3774 pkt., 2. Sergio Barbasio - Luigi
Macaluso (Wlochy) - Fiat 124 Abarth - 3850 pkt., 3. Sandro
Munnari - Mario Manucci (Wloehy) - Lancia Fulvia -3914 pkt.,
4. Cbristea Jonescu - Alex Jonescu (Rumunia) - R12 Gordini -
4410 pkt., 5. Jordan Toplodolski - W. lljev (Rumunia)
RlZ Gordini - 4995 pkt., 1. Wlodzimierz Markowski - Andrzej
Radecki (Polska) - PF 125p - 5580 pkt., 8. Maciej Stawo-
wiak - Jan Czyiyk (Polska) - PF l25p - 6282 pkt., 13. Marek
Varlsella - Janina Jedynakowa (Polska) PF 125p - 9302 pkt.
17. Jl!rzy Baehtin - Piotr Mystk~wsk~. - PF 125P - 10269 pkt.
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