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Prze.J kilkrrma dniami oQwróciła do l'o|ski ekiira rajdowców. którzy
sź*riawali w międaynłrłłdłlwymrajtla!+ sarlrocircdorvym Złote Piaski,
rrrganizcrvarłym prrez Auto-Turi*§ Klr:b Rulgarii. "!ak już informowaliś:ny"raja Zlci,e Piaski zalroirczył się dużym sukccse*r polskiej ekipy * Jerzy Bachtin, jadący rvraz z Pio{rem l§iystkowskim na fabry,
can},r,ł .,Folsllim Fiacie" nają' r\l rn iejsee w ktasyfikacji generalnej
rajdu.
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