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zŁoTE PLĄ§I{r, 20.6 (tel. wł,), Do_ dn_vćh 1 znan},ch s, Europie. trliędzy-
i]r:e \."ieCjZie s,ę polSkim załogom u- narodolva Federacja Automobilowa,
czesfnlczącym w elininacii nristlzostw przyzllała tej impIezle najvJyżsży *
EuIopy i Pucharu Po}ioju i PrZ],]aź- ,.4'' §,Spolcz}rnnik truCiności. AndrżeJ
ni - Rajdzie złote Piaski rczgry\i:a- Jarcszć\Ąlicz rvaicz], o Dunkty do mi-
n]:{ na terenie Bułgarii. Po pier§l- str,roStt, Europ_v, Po trzech rajdach
§żym dniu pIoB,adZerlj,e objał AndIZej zajnruje §,raz z Rvszardem żyszt{ow-
,!aroszew,icz z Ryszaldern Żyszkows- §llim II nJcjsce, Błażei KIupa żN},-
krm na Lancii Straios, plzed Aitenhe- clęzca Rajdrr \rolan, Zamj,erza powtó-

adZenj,e objał AndIZej zajnuje §,raz z R_vszardem żyszt{ow-
iyszaldern Żyszkows- §llim II njcjsce, Błażei KIupa żN},-
traio5, pIzed Aitenhe- clęzca Rajdu \rolan, Zamj,erza powtó-
na Pofsche caIrera l rzl,ć Sv,ój sukces z roku ubiegłegó i
]la Alpine Renault, Zdobyć po rau drugi tytul.mistrza kra-

,isca za jnu ją róu,nież il ln, soc jalistvcznych, W bodobne j §y-
Sta§,o§,iak u Jaćki.ral tuaCii Jest także N{aciej stawowiak,
124 Spider Abaltlr i dla któIegó Rajd złote Piaski, stano-Różańskim Fiat 124 Spider Abaltlr i dla któIegó Rajd złote Piaski, stano-

ĘJaźej l(rupa z Piotiem lt},stkowskim wi istotny etap w tegorocznym sezo-
na Rcnauli 17 GoIdini. nie, tym bardziej, że dopiero drugi

IftpreZa rożpoczęła się w 19 (sobota) l,az stertuJe na Fiacie Abarth,
\r,vścj{ien ifa ierenie kLlfcftil Albena. ImDfeZa zak1ńcz,y się 21 (poniedzia-
Plei§SZa próba sił ciesz:,ia się ogro- łek) w godzinach rannych,
mn:rm zaintereso,traniem kibicó§. i ,_ J.
ściaqnęła na trasę ponad 100 tys. §,i- z oSTATNIEJ cHwILI_. Jak na§
dzó,il. w Raidzie złote piaski uczesi- poinformował wiesław Mrówczyńśki,
t\i|Z:ł 17 zalog. Walczą oni na 1441- po 10 odcinkach specjalnych nadal

ściaqnęła na trasę ponad 100 tys. §,i- z oSTATNIEJ cHwILI_. Jak na§
dzó,il. w Raidzie złote piaski uczesi- poinformował wiesław Mrówczyńśki,
t\i|Z:ł 17 zalog. Walczą oni na 1441- po 10 odcinkach specjalnych nadal
kii.metfowej trasie. -w tyn 286 kn to prowa(lzl z 3-minutową przewagą An-
ocicinki spec.ialne, Nlimo, iż Rajd Zło- drzeJ Jaroszewicz, MacieJ Stawowiak
te Pjaski jest organizowany dopi€fo zaJmuje drugie miejsce, a Błażej Kru-
pa raz §iódmy, należy do baldzo tru- pa trzecle.


