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EL 9
Dimarts 8 de gener del 2002

Roma perd temps però
recupera el segon lloc
O Fabrizio Meoni va
O Alf ie Cox guanya Tetapa
aconseguir 1:19 més
en motos i pren el quart lloc
d'avantatge sobre Tosonenc a Jordi Arcarons

O Jutta Kleinschmidt manté
el monopoli de Tequip
Mitsubishi en cotxes

EL 9
Atar (Mauritània)

Joan Roma (KTM) va recuperar
ahir el segon lloc en la classificació general de motos de la
24a edició del Ral·li Dakar, però
no va poder impedir cedir un
minut i 19 segons a Fabrizio
Meoni, el líder. El de Folgueroles va superar Cario de Gavardo
(KTM), que va sortir il·lès d'una
forta caiguda. Meoni va ser segon en un sector especial de
gran dificultat i en general desfavorable a la seVa KTM bicilíndrica, i només va cedir sis segons a Alfie Cox, també amb
KTM, el vencedor. Amb aquest
triomf parcial, el sud-africà li
va prendre a Jordi Arcàrons
(KTM) el quart lloc de la general. L'osonenc va fer un encertat inici d'etapa en un sector on
la navegació sense GPS —prohibit en l'etapa d'ahir— era foneimental però després el conjunt de pilots capdavanters van
beneficiar-se de la tasca del de
Vic. Isidre Esteve, que a l'inici
de l'etapa va esperar els seus
companys, també va cedir una
posició en la general.
Igual com succeeix en l'apartat de motos, en què hi ha una
lluita oberta entre els pilots de
la marca que monopolitza les
primeres posicions, el domini
de Mitsubishi en cotxes és cada
cop superior. Ahir va desaparèixer de l'escena de candidats
a la victòria Stéphane Peterhansel, que era cinquè en la general, per problemes amb la
bomba d'oli del seu Nissan.
Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi) va aconseguir una victòria
d'etapa amb què va retallar
més de cinc minuts a Hiroshi
Masuoka i Kenjiro Shinozuka.
Fernando Gil va punxar dues
rodes i va tenir problemes amb
l'embragatge. El pilot de Seat
va acabar setzè a lhl9:53 de
Kleinschmidt i va cedir un lloc
en la general.

Mitsubishi Pajero de Luc Alphand, bloquejat per un ramat de camells en l'etapa que es va disputar ahir. / EFE

Una etapa d'autèntic Dakar
L'etapa que es va disputar ahir del Ral·li Dakar, la novena, amb
principi I final a la localitat mauritana d'Atar, va respondre a la
duresa anunciada i va tenir tots els elements que s'esperava'.El sector especial, de 346 quilòmetres, va començar amb una
secció molt trencadora, a la qual va seguir la sorra tova i,
finalment, un terreny molt polsós. I tot això, amanit amb la
prohibició d'utilitzai' el GPS en una especial de recorregut
inèdit. A més, l'especial va ser 20 quilòmetres més curta del que
estava previst, per evitar el pas pel mig d'un poble. Trobar el
pas del Tissigui era la clau de l'èxit i no fer-ho era naufragar
en un mar de sorra poc menys que insuperable. D'aquí la
emoció de Cox en saber-se vencedor en motos, la satisfacció
de Meoni per haver ampliat diferències alià on semblava més
difícil fer-ho i els elogis de Kleinschmidt envers Andreas Schulz,
el seu copilot. I per "avui, encara s'anuncia una etapa que
acabarà a Tidjikja i com a mínim serà tan dura com la d'ahir.
Per començar, el sector especial serà de 520 quilòmetres i
combinarà tots els elements típics del Dakar, pedres, dunes,
herba de camell i navegació.
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CLASSIFICACIONS
»Motos. 8a etapa.
l.A.Cox(KTM)
2.F.Meoni(KTM)
3.J.Roma(KTM)
4.C.DeGavanlo(KTM)
5.R.Sainct(KTM)
6.J.Arcarons(KTM)
7.G.Sala(KTM)
8.I.Esteve(KTM)
9.K.Tianen(KTM)
lO.V.Escuder(KTM)

»Motos. General
4h08:10
a6
, a 1:25
a3:45
a5:17
a 6:50
a 10:01
a 10:46
a 11:49
a 13:09

1 Cotxes. 8a etapa.
l.J.KIeínschmidt(Mitsubishi) 3h46:12
2.H. Masuoka(Mitsubíshi)
a 5:34
. 3.K.Shinozuka(Mitsubishi)
a 5:57
4.J.P. Fontenay(Mitsubishi)
a 7:28
5.C.Sousa(IVIitsubíshi)
a 20:28
6.S.Hajri(Mitsubishi)
a 35:25
7.G.deMercus(Nissan)
, a37:12
8.K.Kolberi(Mitsubishi)
a 54:30
9.N.Barkat(Mitsubíshi)
a 58:44
alh01:34
lO.M.PIaza(Nissan)

l.F.Meoni(KTM)
. 2.J. Roma (KTM)
3.C. De Gavardo (KTM)
4.A.Cox(KTM)
5.J.Arcarans(KTM)
6.R. Sainet (KTM)
7.1. Esteve (KTM)
8.G. Sala (KTM)
9.ieTianen(KTM)
10.E.Bernard(KTM)

20hl0:16
a3:21
a 5:32
a 10:57
a 15:14
a 28:00
a 43:46
a lh09:30
a2h08:59
a2h38:44

1 Cotxes. General
1 .Masuoka/Maimon (M its.) 18h26:45
2.Shinozuka/Delli(Mitsubishi) a 12:09
3.Kleinschmidt/Schulz (Mits.) a 20:35
4.Fontenay/Picard (Mitsubishi) a 58:41
5.Sousa/Jesús(Mits.)
a2h41:08
6.AI Hajri/Stevenson (MIts.) a3h26:39
7 .AIphand/Debron(M Its.)
a3h46:27
8.Barkat/Barkat(Mits.)
a3h56:ll
9.Plaza/Salvador (Nissan) a4h06:19
lO.Kolberg/larroque (NisJ a4h39:37
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