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{W} (Tęlefonem ; lłroo$a

n ia}. 1}o historit pruesz fii
ko}ejny;, 4a Rłjd Polpki, któ-
r o ofiejaine rvyąlkl ,o$łosro*
Ęo rv -niędzielę, w Wroeła-
iyit}. Po żmngnniąęh nł liełą-
cej l04S, ktlt, trudnei, l , urou*
maieoneJ trasle zwyeięstwo w
teJ eliminacJt tnlstrzostw Eu*
ropy odrriosła jugosłowlańska
rałoga Branislav Kuzmic F
B,udi ali, jadąca, ,,Renault
Turbo". ,Drugie miejsce eaję}a,
para hgle}rderska HanX< VOs-
sen Ę Hądi Kirnmanada 'na
",Oplu lVlanta 400", trzecia po-
zyc ja przypadła startu jącyrn
na ,, kodzię 130 LR" Svato-
plukowl Kvaizanco,nvi i Jirzie-
mtrJaneezko.rvlrCR,

NaJlepsza polska ei<ipp, Bla-
żei Krupa z Piotr$m lViyst}row-
sklrn, jattący ,,Renault 1l ,Ę.ufŁ1
boo', zaJęli ostatt'elnie ezułł t'l i
mieJsee, choó przea wiele] r a*.
cinkó-w peć jalirych r:trzynijl;:
wali się n& 2-S pozye ji.

Spośród 59 zatóg,, t<tóie w pią-
tek po polu,dniu rxłyrusrTł}l ,aI tJ Fi lJ\, PLrlt lullltl Wyru e.Jły ą

l Wroetawia, zaledwie ż7 wystar_-
I towało w: sobotę rano dd ćrń
l ..gi aĄ_*et&pu, a Jedynie_*Sll-cr-._ ,: - - -mgcĘpdy w eobotę w&pmmi

dqtałłlr do mety pruy :! ŃGihl;
,.WroCła,w". To liczbQwE zegtE-
nrienię więlą slówt o gkau trud-
ności te j irnprązy. Było sporo
awarii, u zkodzeń pojazdów,
blędów kierowców, ala na
szczęścię oby_ło gią .beg wypad-
ków.
według opinii uczestników

rajdu, z którymi rozrnawiałem,
or&u Be wstępnej oceny p. \8'ul_
fa Biebingera, of:ejalnego obser-
watora rajdu 7, rarnienia FISA
(Międzynarodowe j Federaeji' portu amoeho{owego), tego-
roea.ny RaJd Folski był impre-
?ą trudną, bardzo interesu jąeą
i sprawnie zorganizowaną, dał
qkąz ję dg zacięte.j, leez pfową*
daone j fąir ryqra}izac ji. A wy-
cofanie dwóeh rvozów 1 eki-
py n,Rothman a" z powo,dtt ffię:.
konre j nieprzejezdności nieRt
r3rch łldcinków spee jalńJieF
{pruejeehało je ostateeznie,,Pł$ł
nad 2(l załóg} tlznano za :,-klffi
paezej pochopny i nieuzasadnlo;
11Jtr.

Iugo lowiański final

'-Crzy w takiej sytuacji,.,.-ffibłq
H dmrej oeenie, Rajd POls.ł*,f]^'U:

ry.Etu"- tur"" wyższł ,ilłl|;ffifiŻ
' lta" klasyfikecję w mistfzo,
stwąch rajdowych Buropy? To
pytanie, nurtu jąee działaezy
PZMot, Autornobilklubu Dolno-
śląskiego, kibiców, a przede
wszystlłim kierowców, nie zna-
lazłó jeszeze odpowiedzi. prąt
wa nie jest prosta, okazu je się
borviem, *s aby Rald Peilski
awan ował np. do ,,trójki", taką
ransĘ musi utració jakaś inną
elrlrninac ja mistrzostw Europy.
A każda stara siq utrzymać jak
na jwyżś?,ą, ilośó klasyfikaeyJ-
n/ch gwiazdeX<, bo inn wyższd,
ranga, tym lepsi przyJeżclżaia
zawodnicl}, tym hojnie jst qą
ponsotz!,* paść więe w raJ,

dEwęJ hierarctrii, kiedy 1awie-
suono RaJd Polski, było łatyg,
ale ' awansować teraz bĘdzie

* niezrnlernie . trudno.
* - laa już lnformowaliśmy, po_

wrce}av.rskim starcie Czeehosło-
wak . Kvąizar zdobył trłtuł

Ę mistrza krajów soejalistyeznvci:,
'' wygrywająi w punktaeji indy-
widuilnej rywalizaeję o Puehar
PrzyJaźnl- i Poko ju. Drugie
rnle jgee w tei klasyfikae ji ż&-
JąX Mpńan Bublewiez. startu,

, jaey z R,yszardem ży.suknw Y,]ą
o* 

-,,Polonezie 
2(}CI0 Turbfi'',_ Obl.i

pęęhor,vo zakońezyli udział w {ż
Ra}dzie Polski na ezrvart:*m
od-dinku sneejaln:lni. tlsz!łałlzn*
Jąe na kamleniu leżr e,/m ng.
diodze przednie zaviieszeni e.
Próhowano naprawić auto, ale
nie starexyło ezasu1 przę r9 c?o-
Ęy został 

- tuw. limit soóźnień.
' po ostatnie i rvrcleła-wskie j

elimlnae ji ra iC_orąze J Ptleh a r
Pp2lrJaźni i Polrojrr 1r", klłs,,,fi-
kacji- zesąoło";vei r119'3vł fię,rig,*
zek, Ra.dzienlri pru e:l Folska i
I\TnD.

lł'YiąiIKT:
1. Bronislav Kuz.,nię iłutii
ali (Jugosławla) .,Rena u]i 5

turbo" 3;38, 1 (czas adc. s,u-ęcj")
Ż. Henk' Vossen Hedi Kjn:-

mena,de (Holandia} ..Ope 1 }u_Tan-

ta 400" .strąta 3:30.

; ' , vatop}trk Kva ir.a_r Jirzi
; Janeenek (CSR ) ,, lto,Ca 130 1r."ź ź źł-
ł -ł* C:DC.
i'ł. Błażej Kruna F:cir }t:,_
i stko,y,lski (Pcllska.) .,Ttenault 11

, turbcl" - 7:12
. Radoslarv Petkorv l,jlko-

łe j },1onte zerv (Btlłqaria) ,.Nis-

6. Vallo Soots Tocma s Pu t*
maker (U RR) .,Łada \IFTS"

15:19.
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