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MÉS ESPORT ïmim

EL 9

RAL·Li DAICAR

Diumenge 5 de genpr del 20Ü2

Joan Roma retalla un
minut al líder, Meoni
O Uosonenc és més a prop
del líder però baixa del
segon al tercer lloc

O El pilot finlandès Kari
Tiainenvaserelclar
vencedor de l'etapa

O Jordi Arcarons i Isidre
Esteve van acabar segon i
tercer en la jornada d'ahir

EL 9
Atar (Mauritània)

Tot i perdre una posició en la
classificació general de motos
i baixar al tercer lloc, Joan
Roma (ÍCTM) va treure bon partit del sector especial de 383
quilòmetres de l'etapa d'ahir
del Dakar, en la qual va reduir
d'un minut la diferència que el
separava de Fabricio Meoni
(KTM), el líder, a l'inici de la
jornada. Si bé és cert que el resultat parcial del de Folgueroles no va ser tan espectacular
com el de Jordi Arcarons o Isidre Esteve, els seus companys
d'equip, segon i tercer respectivament de l'etapa, ni per descomptat com el de Kari Tiainen
(també amb KTM), el vencedor, el minut i cinc segons que
va restar a Meoni poden tenir
un gran valor en la seva lluita
per la victòria final.
Malgrat alguna secció ràpida
en la seva part final, l'especial
d'ahir va tornar a demostrar
que quan el terreny és variat,
les KTM bicilíndriques de
Meoni i Richard Sainet, més
potents però també amb força
més pes i molt menys manejables, tenen difícil seguir el ritme de les d'un sol cilindre.
«Som superiors en navegació i
les nostres motos són millors
en terrenys difícils, que és allà
on es perd temps en cursa», va
dir Arcarons, que va pujar al
quart lloc en detriment d'Alfie
Cox, il·lès després d'una espectacular caiguda. De fet, els pilots capdavanters es van començar a marcar de prop
abans de la jornada de descans
d'avui i van rodar força junts
des del primer moment. Vicent
Escuder (KTM) va ser tretzè i és
iquinzè en la general. En canvi,
Marc Coma (CSV), que malgrat
estar enfonsat en la general havia fet etapes meritòries en el
seu primer Dakar, va abandonar amb el motor trencat.

El Mitsubishi de Masuoka, volantúwant l'etapa d'ahir del ralli Dakar. / EFE

Gil continua recuperant en cotxes
Fernando Gil i Rafael Tornabell van ser desens en cotxes en
l'etapa d'ahir i continuen anant cap endavant en la pnmera
cursa del Seat Córdoba amb motor diesel, categoria en què són
segons, rere el Mitsubishi do Luc Alphand. La marca japonesa
va quedar ahir lliure de rivals, i només un daltabaix en la segona
meitat de cursa els pot impedir un altre triomf. Grégone de
Mevius, l'únic que semblava estar en condicions de plantar-los
cara, va tornar remolcat cap a Zouerat, punt de sortida, amb
el motor del seu Nissan tocat Els Mitsubishi ocupen vuit de les
nou piimeres posicions de la classificació general, amb el Nissan
de Stéptiane Peterhansel intercalat en cinquè lloc. El japones
Hiroshi Masuoka va aconseguir un altre triomf parcial i ja té més
d'onze minuts sobre el segon classificat, el seu compatnota
Kenjiro Shinozuka. Ramon Vila i Ennc Palacios (BMW)
continuen rennuntanl; van sor vintens en l'etapa i van pujar cinc
llocs en la general, en la qual ocupen el 26è lloc Avui serà una
jornada de descans en la qual els equips que continuen en cursa
intentaran recuperar forces davant unes etapes que es
preveuen de gran duresa abans del final de la cursa.
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CLASSIFICACIONS
• Motos. 8 a etapa.
l.K.Tianen(KTM)
2.J.Arcarons(KTM)
3.I.Esteve(KTM)
4.6.Sala(KTIVI)
5.R.Sainct(KTM)
6.C.DeGavardo(KTM)
7.J.Roma(KTM)
S.F.MeonKKTM)
9.A.Cox(KTM)
10.E.Bernard(KTM)

• Motos. General
4hl4:54.
a 3:07
a 4:49
a 7:39
a 7:44
a8:15
a 8:45
a 9:50
a 14:53
a25:19

• Cotxes. 8a etapa.
l.H.Masuoka(Mitsubistii)
3h53:39
2.J. Kleinschnildt(Mitsubishí)
a 5:05
3.J.P. Fontenay(Mitsubishi)
a8:15
4.K. Shinozuka(Mitsubishi)
a 10:19
5.S.Peterhansel(Níssan)
a28:19
a 46:47
6.C.Sousa(Mitsubishi)
7.M.PIaza(Nissan)
airi02:31
8.L.AIhand(Mitsubishi)
alli03:01
S.N.Barkat (Mitsubishi)- .alh07:50
lO.F.Gil(Seat)
alh09:19

l.F.Meoni(KTM)
2.C.DeGavardo(KTM)
3.J. Roma (KTM)
4.J.Arcarons(KTM)
5.A.Cox(KTM)
6.1. Esteve (KTM)
7.R. Sainet (KTM)
8.G. Sala (KTM)
9.K.Tianen(KTM)
10.E.Bernard(KTM)

16h02:Ó2
a 1:53
a 2:02
a 8:30
a 11:03
a 17:22
a 22:49
a33:51
a 57:47
alh40:30

• Cotxes. General
l.Masuoka/Maímon (Mits.) 14h34:59
2.Shinozuka/Delli(Mitsubislii) a 11:46
3.Kleinschniidt/Schulz (Mits.) a 26:09
4.Fontenay/Picard (Mitsubishi) a 56:47
5.Peterhansel/Catrett (Nls.) alh25:52
a2h26:14
6.Sousa/Jesú$(Mlts.)
7.Alphand/Debron(Mits.)
a2h38:23
8.AI Hajri/Stevenson (Mits.) a2h56:48
a3h03:0Í
9.Barkat/Barkat(Mits.)
10.Plaza/Salvador (Nissan) a3hl0:19

