Tanak estreia-se a vencer com a Toyota
Domingo, 29 Abril 2018 18:30

(POR RICARDO NASCIMENTO)

Com apenas três troços no derradeiro dia, com uma passagem em Mina Clavero / Giulio
Cesare e duas no mítico El Condor, mas em sentido inverso, pouco poderia acontecer no
derradeiro dia com as diferenças entre os pilotos mais ou menos definidas. Mas a dureza do
Rally Argentina deixa sempre tudo incerto até ao último quilómetro do rally.
Com uma vantagem confortável para disputar três especiais, Ott Tänak controlou o segundo
classificado para obter a primeira vitória na Argentina e como Toyota que segundo o piloto,
está cada vez mais ao seu estilo de condução.

Thierry Neuville venceu hoje mais duas especiais, sendo uma delas a Power Stage onde
somou mais 5 pontos aos 18 do segundo lugar, reduzindo a diferença para 10 pontos no
campeonato em relação ao líder.

Dani Sordo acabou por fazer um excelente resultado de equipa ao colocar o segundo Hyundai
no pódio, permitindo também ao espanhol, subir para a quinta posição numa temporada a 50%
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Sébastien Ogier manteve a quarta posição, mas teve de se aplicar no final para não ser
alcançado por Andreas Mikkelsen que foi o piloto mais rápido do dia.

Elfyn Evans teve uma prestação muito diferente do ano anterior, mas evitou erros e marcou
alguns pontos para a M-Sport que continua em perseguição ao primeiro lugar e tem agora a
Toyota muito perto.

Kris Meeke quase que atropelou um cão na Power Stage, mas ainda deu para conseguir 1
ponto extra, num dia em que só testou soluções para o Rally de Portugal.

Esapekka Lappi voltou a furar e a baixar de posição mais uma vez, num rally em que esteve
rápido, mas foi atrasado com pneus furados e alguns erros.

Teemu Suninen levou o terceiro Ford ao final e sem estragos, concluindo mais uma etapa de
aprendizagem entre os melhores do mundo.

Kalle Rovanperä teve um violento acidente na penúltima especial, destruindo um carro de um
espetador e por muito pouco, não saíram pessoas feridas.
Com o erro do finlandês, Pontus Tidemand obteve nova vitória no WRC2, sendo agora o líder
com mais 18 pontos do que Jan Kopecký.

VENCEDORES DE TROÇOS:
Thierry Neuville (4); Sébastien Ogier (1) Ott Tänak (10); Dani Sordo (2); Andreas Mikkelsen (1)

LÍDERES DO RALLY:
Thierry Neuville (SS1); Sébastien Ogier (SS2); Andreas Mikkelsen (SS3 a 4); Ott Tänak (SS5 a
18)

POWER STAGE:
1º Thierry Neuville; 2º Sébastien Ogier; 3º Andreas Mikkelsen; 4º Ott Tänak; 5º Kris Meeke
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
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