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DAKAR 2014 – NÁROČNÁ 7.ETAPA PRE MOTOCYKLE A QUADY S CIELOM V BOLÍVII
7.etapa rely Dakar 2014 doviedla jazdcov motocyklov a quadov do Bolívie – krajiny , kde sa
Dakar ešte nejazdil. Na presune ich vítali tisícky divákov. Ivan Jakeš dorazil do cieľa dnešnej
etapy na 16.mieste, Štefan Svitko po technických problémoch v úvode meraného úseku na
40.mieste.

Podľa vyjadrení bolo privítanie jazdcov v Bolívii asi najlepšie od doby prvého Dakaru v Argentíne. Prezident krajiny
vítal pretekárov na pódiu a po šiestich rokoch bolo možné vidieť dojazd etapy živo v bolívijskej televízii.
Dnešnú etapu vyhral Barreda Bord pred Comomom a Despresom. V priebežnom poradí sa veľké zmeny neudiali.
Naši si udržali pozície po 6.etape: Štefan Svitko je 12. a Ivan Jakeš je na 15.pozícii. Dnešné poblúdenie stálo Alaina Duclosa treien miesto v priebežnom poradí, kde vedie i naďalej Coma, pred druhým Barreda Bordom a tretím
Viladomsom.
Jazdci si dnes servisuje motorky sami, keďže sa išla maratónska etapa (zákaz využívania tímovej pomoci).
Pneumatiky zostávajú aj na zajtrajšiu etapu. Dúfame, že technické problémy Štefan odstránil a že zajtra bude
všetko v poriadku.
7.etapa Salta – Uyuni merala celkom 768 km z toho 367 km
prejazdov a 401 km meraného úseku. Pre nepriaznivé počasie
nemohli vzlietnuť vrtuľníky organizátora a preto bol štart prvých
jazdcov do meraného úseku posunutý na CP3 (103.km meraného
úseku). Situácia bola po silných búrkach a náhlom zhoršení počasia
veľmi komplikovaná, včera organizátorom pomáhala aj armáda.
Viaceré časti 7. a 8. etapy sú plné bahna, po jazdeckej stránke sú i
prejazdy extrémne náročné.

V piatok bol na Dakare čierny deň. Organizátori pretekov oznámili, že v piatok ráno miestneho času našli mŕtveho
motocyklového pretekára Erica Palanteho z Belgicka. Príčina smrti zatiaľ nie je známa. Palanteho telo našli asi o
8.30 h ráno na 143. km piatej etapy z Chilecita do Tucumanu na severe Argentíny. Organizátori uviedli, že Belgičan
mal pri sebe vodu a nezaznamenali od neho žiadne volanie o pomoc. Päťdesiatročný Palante sa zúčastnil už na
svojej jedenástej Rely Dakar. "Preteky poznal veľmi dobre a za tie roky sa vďaka svojmu nadšeniu a serióznemu
prístupu stal jedným z pilierov podujatia," uvádza sa vo vyhlásení. V piatok zahynuli pri autonehode aj dvaja argentínski neakreditovaní žurnalist – 20 ročný študent žurnalistiky Agustin Mina a 51 ročný Daniel Ambrosio z magazínu Super Rally . Ich auto počas presunu spadlo do rokliny. V tom čase v ňom boli ešte dve ďalšie osoby, 31ročný Martin Delgado a 36-ročný Rodrigo de Quesada, ktorých previezli do nemocnice.
Výsledky 7. etapy: http://www.dakar.com/dakar/2014/us/stage-7/rankings/stage-bikes.html
Celkové poradie po 7. etapách: http://www.dakar.com/dakar/2014/us/stage-7/rankings/overall-bikes.html
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