"O rali correu em pleno"

Domingo, 26 Junho 2016 22:15

Terminou em pleno a edição de 2016 do Rallye Vidreiro para a dupla Gil Antunes e Diogo
Correia, já que saíram da Marinha grande com a sua primeira vitória da época no Campeonato
Nacional de Ralis 2 Rodas Motrizes.

A prova em piso de asfalto arrancou na sexta feira à tarde com uma dupla passagem pela
rapidíssima especial do Farol, onde a dupla do Renault Clio R3T não começou da melhor forma
ao não evitar um pião que lhes fez perder algum tempo, isto apesar de registarem o segundo
melhor crono.

Com a anulação da PE nº 2, o primeiro dia de prova terminou com a Super Especial noturna no
centro da Marinha Grande que contou com muito público e com Gil Antunes a fazer um bom
registo ficam agora a pouco mais de 4 segundos do comando da prova.

No sábado entraram motivados para chegar ao triunfo, vencendo a PE nº 5 e com isto passar
para a liderança da prova, voltando a vencer na especial seguinte.

Com três especiais apenas para o concluir da prova e com aproximadamente 38 segundos de
vantagem para os 2º classificados, Gil Antunes e Diogo correia arrancaram para a última
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secção concentrados, aplicando uma toada defensiva e gerindo a margem que tinham para
chegar ao pódio final na 1ª posição.

Após 9 especiais de classificação, Gil Antunes e Diogo Correia garantiram assim a primeira
vitória da época no Campeonato Nacional de Ralis 2 Rodas Motrizes, garantindo ainda também
o triunfo na categoria RC3.

Como salientou o piloto de Sintra, "o rali correu em pleno. Foi uma prova bem disputada, os
nossos adversários mantiveram sempre uma toada forte, e dou-lhes os parabéns por isso! Da
nossa parte fizemos os possíveis para vencer, não começamos bem o rali com um pião, mas
de resto foi um rali perfeito, sem erros, o carro esteve impecável, toda a equipa fez um
excelente trabalho e estamos muito satisfeitos com este triunfo pois permite-nos ainda estar
nas contas na luta pelo título."
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