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DAKAR 2014 - ŠTART UŽ ZAJTRA 5.1.2014 !

Od štartu 36.ročníka populárnej rely DAKAR 2014 nás delí už len pár hodín. Prví jazdci kategórie motocyklov
a štvorkoliek sa vydanú na štart prvej argentínskej etapy rely Rosario- San Luis už ráno 5.1.2014 o 10,20 hod..
Medzi 196-timi motocyklistami sú i naši favoriti Ivan Jakeš (št.č.16) a Štefan Svitko (št.č.19).
Motocyklisti majú zajtra na programe etapu s celkovou dĺžkou 809 km, z čoho
je 180km špeciál testov a 629km prejazdov. Organizátori upustili od symbolického pretekania na začiatku Dakaru a naložili jazdcom dlhý presun a priemernú, no náročnú časovku. Trate povedú po kamenných cestách, miestami s
malou šírkou. Rozstupy medzi jazdcami zrejme nebudú výrazné. Dôležité bude
poradie, určujúce štart do 2. etapy. A celková dĺžka etapy dáva málo priestoru
na ulievanie sa.
V bivaku sa od prvého dňa bude nachádzať viac ako 2500 ľudí vrátane organizačného zabezpečenia, pretekárov
s tímami, 250 zástupcov médií zabezpečujúcich TV prenosy, 50 lekárov a 70 kuchárov. Oproti minulým ročníkom
menší počet etáp prináša so sebou vyššiu intenzitu tlaku na účastníkov a ich tímy. Už od prvých etapových kilometrov čakajú pretekárov dlhé prejazdy s náročnými meranými úsekmi. Po 6. etape bude všetkých pretekárov
čakať oddychový deň, po ktorom príde oveľa náročnejšia druhá časť rely. Veľkou novinkou pre motocyklové kategórie sú 7. a 8. etapa s označením „maratónske“, ktoré preveria všetkých jazdcov na motocykloch a quadoch.
Spolu 2702 km v dvoch etapách (1590 km meraných úsekov) vytvárajú ešte strategickejší priebeh celého Dakaru.
Jazdci sa počas týchto špeciálnych etáp, naplánovaných po oddychovom dni, budú musieť spoľahnúť na ich
osobné možnosti bez akejkoľvek tímovej pomoci. Každá nasledujúca etapa v druhej časti rely bude veľkým bojom
vyžadujúcim si komplexné jazdecké kvality.
Všetci pevne veríme, že našim jazdcom sa vyhnú technické a zdravotné problémy a že úspešne absolvujú 13
etáp rely až do cieľa v čilskej prístavnej metropole Valparaíso.
VEĽA ŠŤIASTIA, DRŽÍME VÁM PALCE !
Zdroj:www.dakar.com, Facebook/Ivan Jakeš-fanklub;

Facebook/Štefan Svitko-fanklub;

www.motoride.sk
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Ivan JAKEŠ # 16 - Nad Ress Adventure Teamu

Štefan SVITKO # 19 – Slovnaft team ( s podportou SP Moto teamu ČR)

