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Fot. Tadeusz zwed

Startpoglnd
Reprezentecy jny hotel ,,Wro_

cła.,w" od kilku dni oblegany
jest ptzez miłoŚników rnotory-
zacji N6 specjalnie przygoto-
wanym, oglod7frnym parkingu
stoją lśniące ezystością samo-
chody różnyeh znanych fabryk.
Podobnie iak przed rokiern w
tym hoietu znaiduje się baza
42 Rajdu Polski. będąeego eli-
minacją do mistrzclstw Europy
kierowców I ostatnią elirnina-
cją Pucharu Pokoju ,: Prz_v jaz-
ni dla kierorł,ców knajów de-
mckracji tud.awej W tegor"ocz_
nej imprezie rn eźmie udziałblisko 7a łałóg z 13 krajów.
TYasa najd.u mta 1 029 krył dłu-gości t rca"ielona została na 2
efiapy - ze startem i rneta vrzeń

troielem ,rWrocł,av/". Krerowcy
będą rnieli do płrkonanią 5b
odcinków spocjalnych o łącz-
nej długąści 403 km, Uroczyste
otwąreie 42 Raj,du Polski nastą-
pi dziś o godz. 13.30. a nie,eopóźniej o 14.01 wyru zY na
trasę pienrvsza załoga.

Ko,mandorem 42 Rajdu Pol_
ski jest znany wszystkim dol_
nośląskim kierowaom mjr ZW-
gniew Jarosz który ma lvspar-
eie ze stnony Woj,eiectra De-
płowskiego. Jerzego Jawors'kie_
8o. Andrzeja Z-apala. Henryka
Gorzelańczyka. Wiesi**," dro-
chockiego, Andrzeja Polańskie-go Woj,eiecha Lipki, Janusza
Fen cł. Boptrsława Kooerskie{o.

JANUSZ ZMYRKA
Zbigniewa Zonruka. Kazimie-
rza Łuczaka i wielu in-
nych dzLałaezy Automobil-
klubu Dolnośląskiego. W su-
mie nad prayfi/nym przebie- ;

giern rajdu czuwać będzie l 30CI
osob" w tyrn 360 komisarzy
sporiowych, Ta gigantyczną
największa w kraju impre?Ą
samochodowa orzebtegająca
przez teren dwoch województw
- wfCIeławs,kiego i wałbrzyskie-
go - byłaby niemożliwa do prze-
prowa,dzenia, gdyby nie pomoc ,
władz politlrczno-administrra-
cyjnych obu wojewódzf,w. do-
wództwa Śtąsniego Okręgu i

Wojskowego. Sudoekiei Brvga-

(Oiarg dłlszy na str, 11)



(Ciąs dalszy l,ę tr. 1) brikowa t Pethową _\tręgna
dy woiŚk oehrony P,ogrurricna Ferrjarrczą Frarrcu?a, Tex_ierc,
ri *iri"j,i. Cz crrc łoulaka Kvaizarą Ę*

wspótnymi siłami dolnośl?-*'* micza z, ZSRą kigorrcĘ RFN
scy Óztałacze pnagną p,rąy\nrró- Foell.inga i Polaków Mariana
cić lŁajdowi Polski dgwny bls.sk Br.r,blewig7Ę, iadącego ęraz ż
czterech gwiazdeĘ ozno;e,zaią- Ryszerdem Żyszh<owskim i
cych aajwyższy współczynnik Błgżeia-,Krupę z pilotem ,Pi6-
,trudnq*ci a ?Braa.em rrajlepszy trerrr Mystkowski,m.
anak jakości. Te cztety gwiazd- Wa,rto przypofinf,rieć, + w
ki miół R jd polslci -przed La_ po,przedni,ch tat h catenokTot-
ty,, ale Frzerwa w organizo,w [- nie wygrał R*ja Pokki Sobie-
m1u rajdu spowodowała, że sław Zarrtda. trz;łkrorbrrie tnitrmł_
władze FISA przyznaty rnu w foryał Hiszmrr Arr,tonio ZaniiŃ,
ubiegłym roku współcznr"nik o a na liście 2wyciQlłów figtrrtr-
,poło*ę mniejszy. czyli dwie ią nazwiska bi tĘł kienrory-
,gwiażdki, }rtóiy będzie obowią_ ców oo Aaltonen, Arrdrtlet,__le-

rinri, IVarrnbold, Darniche. W tl-
biegłym noku nryciężyli zwe-
dzi Carlsson i Mellander"

Tuż przed startem popnosiliś-
my o lrnótką ocenę trąsy 

_ 
E}ł&-

ż j,ą Krupę i Piotra Mystkow-
skiegą |łLórzy poiadą .rn, Rł
rrau,lt 11 Turbo. Ich zdaniem
tnasa jest bardzo trudrra, a ttzy
odcinki specjalne tuż po star-
eie r*ają na,wierzehnię szrrtro-
wą z dziunarni i 8łazami i wię_
kszość kierowców uwaźla, żc
pnwirury byĆ one wycof,arre 7.

uwagi na bezpieczeństwo kie-
ro,wców i samochodów, bowier_n
nran, po tych O,S-ach i t pró-
ba wyścigowa w sobótce, lla
której samochody powinnry być
w dobrym stanie.

Na temat swoich zans Kr"u-
,p' z "Mystko:wskim woleli nie
wypowiadać ię. Pcnnliedzieli
iedynie, żś iak zrrykle ctrcą
dojechać szczęśLiwie do mety.

Tegoroezny rajd Ędący 6-
tatnią eliminacją do mistrzostw
krajów demokra,cji lu,do,wej o
Puehar Pokoju l Przy jaźni rna
olbrzyrnie zrtaczenie dla kon-
mwej klasyfikacji indnvidua,l-
nej, bowiem do pierws?.eg
miejsca pretendują z równymi
suansami, Cr,@hosłowak Svato_
pluk Kv,aizar i Polak Marian
Bu,blewiez, Ciekawe komu d0_
pisze szezęście.

Mamv rradzieję, że 42 Rgjd
Polski dostarczy widzom wielu
emocji i będzie ciekawą impre_
zą. Wszystkim sbartującym fu
łogo,m życzymy szerokiej d::ogi.
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Attila Ferjancz - Iśalman Tot
Brenislav Kuzmrc R,udi Sali

.lD

amochód

Peugeot 205 Turbo
Ęenault 5 Turbo
Renatrlt 5 Turbo

IIia Czubrikow (Bulgaria).
zyruvał również w tym noku. Co
to oalacza? Otóż punlrty zĄo-
byte Wzez kierowców mnoży
się obecnie ptzez 2, a ńe ptzez
cztery jak dawniej, ei najlep-
8i, ubiegający się o mistrzo-
stwo Europy wolą startowaĆ w
rrajdach ozl:raJc?Jołl:rych iak nai-
większą ilością qwiazdek i dla-
tego ta,k wielkie stamnia mjr.
Jarosza i iego współpra,oowlti_
ków o odzyskanie tych utr,aao-
ny-ch gnnriaadek. Tegoroczny
rajd oceniać będą z ramigrria
FISA W. Biebingerr z RFN i
R. Risa,c z Belgir.

Kto będzie, bohaterem tego-
nocznego Raj,du Polski ? Dziś
trudno wskazać zwycięKQ, bo-
wiem trasa jest b,ardzo eiężka.
Tymagająoa od kierowców naj-
wyzszych u,miejętności i sta-
wiają,ca olbrzymie wy,maganirą
ich w paniałym samochodom.
.Zapewne do grona faworytów
nalezy ra,Ii,czyó Bułgarów C,zu-

Blażej krupa w,ysłartują ź nr
Fot.

5wRe-
J. Krug

Załoga Erat
I}ia Czubrikow - 

pentcho żerorvski (BG)
Gr)

(Ytr)
J. J. Texier : Lua Taveleau (tr') Renault 5 Turbo
sl"*.t Ęrtrpa Piotr S*vffi i!) Renault 11 Turbo
Badoślav Petkow N. Motcze\r (BG) Nissan 24a Rs
Tranz Follirrg - H. J. I(ramer _t9] Mibubishi Lancer Turl
Ilenk Vossen - IIedi v.d. Kirnmgndde (ry9 opel Manta łm
Nierri Bairno Mannila Karl ( F') Audi 80 Quattro
Bontcho Dounev Dodor Totew (BG) Renault 5 Turbo
Ptarrew Czubrikow Jinko Effimov (Ęq) Renault 5 Turbo
fredric f}onner lltka niipinnen I) Rover Vitessa
rrari Votila Eeto Tortittita Ę opel Ascona 2000
ińttrzej Koper ' 

- I(rzysztof Gęboryr (Ęl) Renault -11 Turbo
irgUo Śoots- - Toornas Putraker ( 9 Lada !-IFTS
u" Bublewiez - R. Żyszkowski (PL) polonez 2000
Georgl Fetrov - Ivan Tonev (B_9) f,ada tTi'TS
A tfitxowlcz .a A. Turczyńskt !) Audi 80 Quattro
tr. !floskovskih . - A. Giżdauskas (ĘUl Lada 1rtr'TS
Jenusa zerl3 zbigniew Elaran (ĘŁ) Polonez 2000
Śvetopluk Kiaizer :- Jirl Janecek (lĘ) koda 130 LĘ'
inavcńo, Hństov - toJan 11adev (9G), Lada l-tFTs
ń.iumalJavichr.ls p. -Wdeika 

ę9ł _ 
l,ada $FTS

sianisłiw wyka l(aro1 piekarsrt (pl-) ford Escort 2000 Rl
ii=-Śidówst i - w. Malanowskl (PL) Polonez 2000

'. 
roptoaok*l A. Chakarov (B ) ^Lada vlFTS

B. 
-Rrrt"f 

- T. lltrnn (SU) Iada IIFTS
}i. Ańaie_povbua Christian Oreel _(F) Talbot 51a 6!}2

iiroelaw paJÓ łL ,.Stolfa-Paja (3Ł) rord Escort 2000 tĘ
Ilr*ig lusóńńov - 

góJxo lgn-ątov (Ę9 l_ada !-tFTs
V. ńozukas + E. Jaka-s (SU) I-ada lTFTs
nr"szard Granica (ĘL) Txda $FTS

Fawei prżybylski (3ł} polonez 200o

Śio:an nntŚeńev peter petrov (Ę9) l,ada ytTFTs

';di 
Poznański + JaĘ PoznańsĘ, (PIJ _I_ada 1r5.TS

B: 
- -Wozow iiz - 

- A. Maciej ewslai t,rr,) tord Elcgrt 
^ 

2P^00 Ra

CaiG:"gritth _- Iłakan Brith (s r $VV Golf GTI
nornuald Cńałas---Źuigńiew Ałtowski (pL, F'Sg _160q_
Irdo lreuueig _ M"-ińed RadzleJ ' (p) llw Golf GTI
iv]*p- -śJń"it" _ Holger Lohndorf łói Toyota corolla 16 v
Sćhulee 

- 
-. SJrrmiat ' (DDR) Lada ITFTS

P. Constantineseu _ B. Gheorge (Ri Benault 5 Al:cine
ch. Andre_póviua __ p. betonits _ _1r'.) Talbot 51a 692

ÓTń -- Ścrrerbarth ' (opR) Wartburg 353

Bodo Lredtkó - 
- Frant< Lohse (D) Starlet

Claude Wrzeeian ; nnnei{e Wrzecian iri trlw Golf Diesel
śióta" vasilJ- _ ovióiu-- ścona1 (n) D39l3 

_1_ą1^0

ł - ńi"łc;wal - _ W-. ondraczek - _ !l ., F,so 1600

onntak Mari G)Dn,i Wartburg 353

w Polak -- 
- pr. BoJarska (ĘLi Talbot-Sunbeam fi

iir"v -ń:aax _' wo;lbieóE" Berneckl łĘ!) Toyota corolla
L. Balirrg c, Zarnescu '(Ri Dacia 1310L _ Balirrg C, Zarnescu (tl) IJaUla lolr,J

M RvnĆiak - ł wo:;akiewlcz 9 *11_ 12_5:óiui"'_'-iii*"ri.rd vl v'':-ł- 113nni Trabant
fiff-t 1f^i.-'Ś-t.ń";;6;": w. stawow ezyk (1,_LJ s9^ 19 

9'ań;;;T." "Urt"" " ,p.óia" Bańce '?11i ' Daeia i310

Jan Matłacz Li F'SO 1600

Ficker Leonhardt toPńi TI.,"!_TJ 
^6"0^CI.T. Szewczyx 

-- A. Sikorskr (pl,i Polonez 200a

In Matescu rur.- pa.raite - (It) Dacia 131c

J. llVierzehołewski M. Pasławskl (ĘLi jilt .li8_
iĄr. 'b;;"iit: K Koczur _ ipr,i Fiat 126p

Weichset _ Richter (DDR) Trabant 600

P. Banaehowicz Sł. Adamczyk (PL

piotr Mystkorvski i
nault lt Ttrrbo


