
&r!gła i deslcz utrudniają iazdę
mn trasie XIll Raidu Warszawskiego

(P) §etki kibieów sportu §a,
mnclrodou,eqo Zjawiłv sie na
Wisłostradzie przy ul. Gwia,ź-
dzistej. gdzie w piątek v/ garno
południe na rozjazdach wia-
duktu rozegfano pierwszą pró,
bę wyścigową XIII międzynaro-
dowego Rajdu Warsza\ł,skiego
Polskieqo Fiata, Na trurjnei.
śliskiei na\ł,ierzchni wysoką kla,
se. opano\l,anie i dobrą taktv-
ke zademonslroq,ał Andrzej
Jaroszewicz, jadący z Ry-
szardem Żyszkorvskim,,Fiatem
],24 Abarth". uzyskuiae na dy-
§tansie 5 razy 1800 metrów eza§
1 min. 27,22 sek. DruEi bvł Ę.!ą-
żei Krupa z Piotrem Mystkow-
skim na'.,Renault ]2 Gordini" -
a:4?.OS, a trżeci Krzysztof Ko-
mornicki z Januszem wo jtyną
na prototypowym .,Polskim Fia-
cie 125p" ż eksperymentalnyrn
silnlkiem 16-za,otorow}Tn o mo_
cy ok. 180 KM. cza§ tei załogi

- 5:49.05.
O 16,30 ze Stadionu Dziesię-

ciolecia na ponad 1100 kilonet-
pggrą trasĘ iłlrjechało 80 załóg
z Austrii. Berlina ZaehodnieĘo.
Czechosłowaeii, Finlandii, Po1-
ski, NRD, RFN i Sz,"rlecji. Całą
noc z piątku na sobotę trwała
zacięta ryrvalizacja na droEach
woj. warszawskiego. eiechanow-
skiego. toruńskieEo l olsztyń-
skieqo, gdzie rv rvielu mieiscach
panoivaly bardzo niesprzy,iające
warunki: gęsta msła, mżawka

i deszcz, A trasę poprowadaonc
przede wszystkim boeznymi,
wąskirrri i krętyrni droEarĄi. aby
nie utrudniać nofmalneEo fu-
chu.

trV ch."rrili kiedy orzekazuję te
informacie, w czołówce rajdu
są Jaroszewicz i Krupa otaz
Szwed Lundstroem na ,,Toyota_
Celiea". Do mety pozostało je-
sucże paręset kilometrów. wiel€
więc może zmienić sjQ w klasy-
fikacji. Już teraz, po półnoey.
liczymy siĘ z opóżnieniami. ic-
żeli nadal panować będą tak
trudne warunki atmosfervezne,
to rł},daie się mało prarvdooo-
dobne. bv pierwsi zawodniey
zdaż:r|i da metę na Stadionie
Dziesięciolecia w scbotę o Eodz,
1A.n7

Od komandora rajdu, Jana
BronikowskieEo dowiedziałern
się, że impre?ę obserrvuje nie
tylko specjalny przed§tawiciel
llliędzynarodo.łej Federacii Sa-,
noehodowei EIA, p. Kalpio z
Finlandii. od którego opinii za-
leży m. in. wv§okość współczyn-
nika dla Rajdu PolskieĘo Piata
w przvszłorocznych eliminaciaeh
mistrzostrv Europrr. §ą obecni
również obsef\ł,atorzy z Auto-
mobilklubu Austriackiego. lttó-
rzy zapropónowali rozqrywan,ie

- w miejsce raidu l\'Ionachium
= \Ąliedeń - Budaireszt - -do-
rocznego rajdu Wiedeń - Pra-
ga - Warszawa lub w odwfot,
nym kierunku, Polski Zlłiązek
iVIotorolł,v przv,iął tę oropozvcię
i do kalendarza międzynarodo,
lwch ifiprez samochodowych
dojdzie kolejna interesująca po-
--.^: ^

DABIIT§Z PIĄTKo!ł'§K,
i Z OSTAT};IEJ ćHWILI: 370
: knr po starcie, łla ćdćinku spe-
; cjalnym, wYpedł z tra9v jedeu
lz farr-orvtórv, Bla;ej Kruna.
, Klercwca i pi]ot wyszli z wy-' iladku bez sz.ł,anku, l


