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A passagem por Mato Grosso será rápida! Apenas uma cidade matogrossense faz parte do
roteiro da edição história do Rally dos Sertões – que teve largada no dia 20 de agosto, em
Goiânia (GO).       O destino final da aventura de 3.300 quilômetros é o município de Bonito
(MS), no dia 26. Com a realização da quarta etapa, 50% do percurso foi cumprido: 1.783
quilômetros, sendo que 1.125 foram de trechos cronometrados.

O quarto dia de prova foi realizado entre as cidades de Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT),
com 471 quilômetros (273 quilômetros decronometro aberto). A dupla da Bulldog Racing, Flávio
Lunardi e Fred Budtikevits obteve a sexta posição na categoria Pró Brasil, no tempo de
2h11min22s. Na classificação acumulada da categoria, eles ocupam a terceira posição, com
15h55min15s. E ainda, na classificação geral entre todos os competidores, a dupla está na 11ª
posição. 

“Mais uma etapa concluída e estamos dentro do nosso objetivo, que é fazer esse Rally dos
Sertões sem forfetar; ou seja, terminando todos os dias, pontuando e não sofrendo
penalizações”, falou Lunardi, que contou. “A prova desta quarta-feira foi extremamente rápida,
o mínimo que imprimimos de velocidade foi 100 km/h. Havia retas bem longas onde
conseguíamos colocar a velocidade final do carro: 165 km/h. Tivemos poucos trechos de baixa
velocidade em setores com trial”, descreveu o piloto. O terreno foi basicamente de piçarra,
cascalho e areia, com direito a navegação por GPS, que demandou muita atenção e
experiência dos navegadores. 

Satisfeitos com o próprio desempenho a Bulldog Racing garante que não mudará a sua
estratégia, ainda que na reta final do Rally dos Sertões seja necessário arriscar um pouco mais
na velocidade e nas manobras de pilotagem. Nesta quinta-feira, 24, o evento entrará no Estado
do Mato Grosso do Sul, com parada na cidade de Coxim. A quinta etapa será o trecho
cronometrado mais longo desta edição do rali, com 438 quilômetros (no total serão percorridos
666 quilômetros). Pelo caminho haverá mais testes de resistência para os veículos, com
pedras, cascalhos, lombas, trial. 

Resultado – 25º Rally dos Sertões

4ª etapa –Aruanã (GO) a Barra do Garças (MT) 
Categoria Pró Brasil 

1º Wagner Roncon e Joselito Júnior, 1h57min47s
2º Cleber Rosa e João Ribeiro, 02h03min18s
3º Glauber Fontoura e Minae Miyauti, 02h03min33s
4º Thiago Rizzo e Leo Magalhães, 02h08min06s
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5º Luis Stedile e Flávio França, 02h08min18s
6º Flávio Lunardi e Fred Budtikevits, 02h11min22s

Resultado acumulado – Categoria Pró Brasil
Até a quarta etapa 

1º Glauber Fontoura e Minae Miyauti, 14h08min36s
2º Cleber Rosa e João Ribeiro, 15h13min52ss
3º Flávio Lunardi e Fred Budtikevits, 115h55min15s
4º Luis Stedile e Flávio França, 17h51min12s
5º Wagner Roncon e Joselito Júnior, 21h05mon35s
  
PROGRAMAÇÃO – 25º Rally dos Sertões

5ª Etapa – 24 de agosto (quinta-feira)
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
DI – 13,85 km
TE – 438,86 km
DF – 213,30 km
Total do dia: 666,01 km

6ª Etapa – 25 de agosto (sexta-feira)
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
DI – 59,82 km
TE – 194,91 km
DF – 174,72 km
Total do dia: 429,45 km 

7ª Etapa – 26 de agosto (sábado)
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
DI – 128,62 km
TE – 240,45 km
DF – 51,71 km
Total do dia: 420,78 km
Total da prova: 3.300,06 km
Total de trechos especiais cronometrados: 1.999,52 km
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