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A dupla de paulistas Michel Terpins, 40 anos, e Maykel Justo, 37 anos, da Bull Sertões Rally
Team, completou mais uma importante etapa da 25ª edição do Rally dos Sertões. Após
vencerem       duas das três etapas da prova na Protótipos T1 seguem na liderança no
acumulado da categoria e, ainda, entre os Top 5 mais rápidos da competição, estão em 4º na
geral com um total de 11h45m23s.

Na 3ª etapa, de Santa Terezinha de Goiás até Aruanã (total 306 km), a dupla foi forçada a
desacelerar, devido a alguns problemas mecânicos resultado da etapa Maratona da última
segunda-feira (21), quando os veículos não puderam receber apoio mecânico externo ao final
do dia. O câmbio do T-Rex #322 quebrou e a suspensão traseira também foi danificada, com
isso, Michel Terpins, atual líder do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country foi obrigado
a tirar o pé do acelerador para não comprometer o resultado. Ainda assim, terminaram a etapa
na quarta posição na Protótipos T1 e em 10º na geral.

“Com tudo isso, só importava chegar. Sabia que estávamos em vantagem na prova, então,
quando começou a dar problema, a única coisa importante era completar a etapa. Mas de
resto, show de bola. Seguimos em frente fortes para o quarto dia”, Terpins, que está em sua
10ª participação na competição e conta com a navegação de Justo pelo segundo ano
consecutivo.

Michel Terpins estreou no grid do Rally dos Sertões na categoria motos, em 2002, depois
navegou para seu irmão Rodrigo Terpins nos carros e, nos últimos quatro anos, fez uma
evolução em sua pilotagem e se destacou em importantes etapas do Campeonato Brasileiro de
Rally Cross Country.

Este ano a prova acontece no Centro-Oeste, pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. A chegada inédita será no próximo dia 26, em Bonito (MS).  São 280
participantes, pilotos e navegadores de todas as regiões do país e também do exterior, em 161
veículos, nas categorias carros (Cross Country e Regularidade), UTVs, quadriciclos e motos,
que estão percorrendo 3.300,06 quilômetros no total, sendo 1.999,52 de Especiais.

Equipe - Há alguns anos, a paixão por velocidade e off-road levou os irmãos paulistanos
Rodrigo Terpins (44 anos e com cinco Rally dos Sertões no currículo) e Michel Terpins (40
anos e nove participações no Rally dos Sertões) a formarem a equipe Bull Sertões Rally Team.
Ambos pilotos, disputam há quatro temporadas, a bordo do T-Rex, desenvolvido pela MEM
Motorsport, e disputam o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e Rally dos Sertões.

Classificação acumulada da Categoria ProtótiposT1 (extra-oficial) – 22/8

1° - #322 Michel Terpins/ Maykel Neder Justo, 11h45min23s
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2º - #307 Paulo Pichini / Paulo Simões, 13h33min29s
3º - #314 Mauro Guedes / Neurivan Calado, 13h57min40s
4° - #305 Luis Carlos Nacif/ Filipe de Oliveira, 14h59min32s
5° - #348 Gunter Hinkelmann/ Vinicius Castro, 15h07min20s

Programação 25º Rally dos Sertões

 (23/08) - 4ª Etapa
Aruanã (GO) a Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 102,4 km
Trecho Cronometrado – 273,20 km
Deslocamento Final – 95,68 km
Total do dia: 471,34 km

(24/08)- 5ª Etapa
Barra do Garças (MT) a Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 13,85 km
Trecho Cronometrado – 438,86 km
Deslocamento Final – 213,30 km
Total do dia: 666,01 km

Sexta-feira (25/08) - 6ª Etapa
Coxim (MS) a Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 59,82 km
Trecho Cronometrado –  194,91 km
Deslocamento Final – 174,72 km
Total do dia: 429,45 km

Sábado (26/08) - 7ª Etapa
Aquidauana (MS) a Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 128,62 km
Trecho Cronometrado – 240,45 km
Deslocamento Final – 51,71 km
Total do dia: 420,78 km
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