Teodósio mostra quem manda no Algarve (Dia 1)
Sexta, 16 Novembro 2018 23:51

O primeiro dia do Rali Casinos do Algarve não correspondeu totalmente as expetativas
desportivas que dele se esperavam, não só pelo domínio de Ricardo Teodósio, mas também
pelos problemas dos seus mais diretos adversários.

O grande destaque foi mesmo para Ricardo Teodósio, que andou rápido neste primeiro dia e
vencer 3 dos 5 troços, conseguindo "cavar" uma vantagem de 26,5s para a sua concorrência, o
que atendendo à sua motivação para ganhar a prova e ao facto de correr em casa, será muito
difícil, em condições normais, perder este rali.

Apesar de ser segundo classificado, José Pedro Fontes não teve um dia fácil, ao ter problemas
de travões no decorrer da etapa, que o fizeram perder tempo de forma consistente para o
Teodósio.

Longe do seu objetivo anda Miguel Barbosa, que queria lutar pela vitória nesta prova. Mesmo
assim o piloto é terceiro classificado, tendo tido uma prestação muito regular neste primeiro dia.

Algo surpreendente é a prestação de Pedro Paixão, este ano ao volante de um Skoda Fabia
R5. O 4º lugar, a menos de um minuto do líder, demonstra que o piloto rapidamente se
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habituou ao carro, realizando tempos muitos interessantes.

Não menos interessante é a prova que o Checo Ondrej Bisaha está a fazer, o que se explica
pelo conhecimento que tem dos troços, fruto da sua participação na prova em 2017, mas
também pela forma agressiva como está a encarar a sua presença nesta prova.

As duas posições seguintes são para Alexandre Camacho, do que se esperava um pouco mais
nesta prova do campeão madeirense, e de Armindo Araújo, que para já não consegue melhor
que o sétimo lugar (4º nas contas do nacional) o que é (para já) suficiente para se sagrar
campeão nacional. Contudo, o piloto do Hyundai queixou-se muito da instabilidade do seu
carro, tendo feito um pião.

Nas duas rodas motrizes Daniel Nunes é "rei e senhor" no final do primeiro, tendo tudo para
vencer o campeonato das 2RM, tanto mais que Diogo Gago e Pedro Antunes já ficaram pelo
caminho.

LÍDERES SUCESSIVOS
José Pedro Fontes (Pec 1), Ricardo Teodósio (Pec 2 a 4)

VENCEDORES DOS TROÇOS José Pedro Fontes (1); Ricardo Teodósio (3); Miguel Barbosa
(1)

CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRO DIA
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