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DAKAR 2014 JE V CIELI !
Dnešnou záverečnou 13.etapou skončilo jedno z najpopulárnejších
púštnych dobrodružstiev – rely DAKAR 2014. Obaja slovenskí jazdci
sú šťastne v cieli rely a to dokonca medzi TOP15 jazdcami. Štefan
Svitko obsadil krásne 9.miesto a Ivanovi Jakešovi ušla prvá desiatka
len o jedno miesto, keď skončil na 11.mieste.
Do cieľa rely čilského mesta Valparaíso dprazili naši jazdci prakticky
spolu, keď Ivan Jakeš (NAD RESS Andventure team) bol v cieli na
11.mieste so stratou 10:35 min. na víťazného Despresa a Štefan
Svitko(Oraving Slovnaft team) bol v cieli len 13s. za Ivanom na 12.mieste.
Víťazom záverečnej etapy sa stal Despres pred veľkým včerajším smoliarom Barreda Bortom, tretí bol Pain.
Medzi motocyklistami patrí prvenstvo španielsky jazdec Marc Coma pred druhým krajanom Jordi Viladomsom a na
treťom mieste skončil Francúz Olivier Pain, ktorý porazil svojho krajana Cyrila Despresa - 4.miesto len o 3:10 min.
Za pozornosť zaiste stojí 6.miesto Poliaka Kubu Przygonského a umiestnenie Španielky Laii Sanz, ktorá obsadila
v silnej mužskej konkurencii 15.miesto.
Každý jazdcov, ktorí dorazil dnes do cieľa záverečnej 13.etapy La Serena – Valparaíso iste prežíva neskutočnú
radosť z absolvovania náročnej rely Dakar 2014. Každý rok sa mnoho jazdcov dostane do problémov pre ktoré rely
nedokončí. Tento rok v štart. listine motocyklov bolo 196 jazdcov a v cieli je ich len 78 !!! I toto dokazuje náročnosť
maratónskej rely Dakar 2014. Práve preto sme všetci zaiste radi, že v tomto roku sme mohli v cieli privítať i oboch
našich jazdcov a dokonca na tak vynikajúcich umiesteniach aké získali. Obaja potvrdili, že patria k svetovej špičke
rely motocyklových jazdcov, pričom podmienky ich prípravy a hlavne zabezpečenia počas rely sa nedajú vôbec
porovnať s továrenskými jazdcami z čela výsledkovej listiny.
Poďakovanie patrí i členom doprovodným tímom oboch jazdcov: Štefan Svitko Oraving Slovnaft team a Ivan JakešNAD RESS Adventure team, ktorí sa starali o zázemie jazdcov a prípravu techniky.
GRAT UĽU JE M E !
Výsledky: http://www.dakar.com/dakar/2014/us/stage-13/rankings/overall-bikes.html#ancre
Zdroj/foto :www.dakar.com, Facebook/Ivan Jakeš-fanklub;

Facebook/Štefan Svitko-fanklub; www.motoride.sk
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