
KRUPA
NA
DACHU

Somochodem rłjdowym, jadąc
po trasie odcinka specialnego z
Śzybkością sto dwadzieścia kilo-
metrów na godńnę, moi;rra w
dziesięó minut przejechaó dwa-
dziŃcia kilopetrów. Duilł to od-
leslŃć, jeśli wyobrazić sobie, że
jcit to na przyklad tfiżnica zw!-
cięzcy rajdu nad najbliższym ry-
rł,ilem wywalczona na odcinkach
specjalnych. Ponad 637 sekund
wrlgrał Andrzei Jłroszewicz z
diusim w klasyfikacji general-
nej Maciejem §tawowiakiem,
Tt-zecie mieisęe w tej punktacii
oĄ3nłł kierowce olsziyńskiąlg.
fsinila' Włodzinierz Grobl€trcr
*i. nr zwykłym seryjnym ,,Fir.{,
cig ł25p' z silnikiem 1500 ccm;:łt;
to Jesl także wyni& w§panialy.

Po tegorocznym bogatym w
stańy sezonie Andrzej Jarosze-
wicz walczący jeszcze o tytuł
mistrza krajórr śocjali§tycznyct
jest najlepszym polskim kierow-
cą, ma doskonały sprzęt, którym
posłu8uje się z wielką łatwością
i duże doświadczenie, ale w Raj-
dzie Warszawskim bylo parę
nie gorszych od ,,Abartha" §arno-
chodów i ich kierowcy nie ukoń-
czyli rajdu. Daleko na ósmym
miejlscu zrlalazl się .,Renault
Gordi,ni" Czecha Josefa Sivilka,
nie skończył rajdu ubiegłoroczny
zwycięzca Horst Rausch z RFN
stańujący na ,BMW 3,0 CS". Za
rok rajd ten przyciągnie, jako
eliminacja rni,strzostw Europy,
znaczrrie więcej zawodników.
Nie Ędzie to może najważniejsza
elirninacja, a}e za rok tma szati}]:
sę się w-taką impre-zę przerodziĘ;;

Nie powiodło §ę iym razłn Ę3i

rolvcom ,,Benault": i to zarówno
eerwoneJ,,piątc€'' Jerz€8o Land§-
berga jak i białej ,,dwunastće'.l p&lż€ja Krupy. Na ósmym odcin-
ku sp€cjalnym Grabin - wilkowo
okolo 500 metrów po starcie ,,Re-nault 5" Lanit§b€rga zbyt szyibko
_wprowadzony został w z*kręt i wy_
ląóował na- drz€wie z poivaZłyńi
uszkodz€niami, DraHycznle ni€zdat-uszkodz€niami, prak§lcznleuszxodz€ntamr, praktycznte ni€zdat-
ny do użytk,u. Dwa odcinki wczŚ-' niej na trasie Mrffzno--Rynek podługiej 3oo-metroweJ prostej auto
Krupy przy szybkoici 180 km na go-Krupy przy szyKrupy przy szybkcici 180 km na go-
dzinę wylądowało na dachu. Kierow-
ca po ciemhu nie zauważył, że
€lwaltowne auraryJn€ hamowanle wy-paallo na blotŃstym wjeżdzle do
zabudowań. Trochę piasku wystar-
czyło, by ,,r€nówka" po kilku koz_
łacłt zamieniła się w kupę pogętej
blachy.,Krupa stańować będzie w na-
stępnej eIińinacji Pucharu Pokojuj Przyjaźni Już za kilka ty8odni,'dob-
rze, że rna Jeszcze ,siedemnastkę".

lntere§ująeo zapowiadal się start
Krzysztola Komornickie€io na proto-
typie ,,Fiata" rajdow€go. wentyle
wane hamulce i 16 zarrorów w silniku
to najgiekawsze i zara?em najważ-
niejsze elementy samochodu różnią_
cego się żasadnlcźo od innych ,,Fia-tów". Nlestety Jed€n z prz€8uból^'
wału napędoweBo nie wytrzymał mo-
cy §lnika i protot]rp nie dotarł do
mety. Nie dojećhali również Tomasz
cieci€.zyń§ki i Jacek nóżański. Ich
auto dobrze Jqż podmęczonę De in-
nych rajdach miało d€lekt dość cha-
rakterystyczny dla navych samocho-
dów, urwaną pc{qi. TYm raz€m ci
mlodzi kierowcy nie mieli bardzo
zmartwionych t}varzy, w przeddzień
r3Jdu, ni€mal o tej §arnej 8odzinieich źony urodzity §ynów.Po sześciu odcinkach wycofał
się z rajdu startujący gościnnie
na ,§olskirn Fiacie" jeden ze
zdolniejszych i młodszyeh kie-
rowców fińskich Jussi Kynsy-
lehto, jego zdjęcie w samocho-
dzie lecącym drpa metry nad
ziemią obiegło świat, ale w raj-
dzie warszawskim, po sześciu
odcinkach, na których Fin był
jednym z najlepszych, ldefekt tyl-
nego mostu wyłączył go z walki.

Organizacja rajdu była spraw-
na i kierowcy nie narzekali na
doMr trasy, czy pomiar czasu,
najbardziej narzekała na impre-
zę odpowiedzialna za reklamę w
Dziale Sportu pani Krystyna
Gott, która trzy tazy jeździła do
huty szkła po kryształowe pu-
chary, a których kilkanaście po-
zóstało nie wręczonych, 
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