
Jérémy Dubois vence o Rally Rota Sudoeste 2017

Escrito por Silvana Grezzana Santos
Dom, 12 de Novembro de 2017 15:32

Depois de dois dias de prova e mais de 430 quilômetros de especiais rodados por caminhos de
muita aventura, adrenalina e poeira na cidade Lençóis Paulista (SP), a SAT Racing encerrou
sua       participação no XI Rally Rota Sudeste neste domingo (12) com Jérémy Dubois,
garantindo o título da prova e o tricampeonato na modalidade quadriciclos, de acordo com os
resultados oficiais para o Campeonato Brasileiro de Rally Baja.

O piloto de Taubaté (SP) fecha com chave de ouro a sua quarta temporada no Campeonato
Brasileiro de Rally Baja. Jérémy venceu os dois dias da competição, que contou com 52
equipes no rali para motos, quadriciclos, UTV´s (Baja) e carros (Cross Country). “Estou muito
feliz com o resultado da temporada, pois alcançamos a nossa objetivo para o campeonato. Foi
um ano de grande aprendizado para toda a equipe. Tem sido muito gratificante como piloto”,
festeja o piloto.

Dubois, no comando do Yamaha YZF450R #20, ainda esteve entre os cinco primeiros
colocados na geral entre as motos e quadriciclos. "A prova estava gostosa de fazer com uma
excelente sinalização, bem segura, muito rápida.  Tivemos trechos de areia e reflorestamento
de eucalipto com bastante saltos No segundo dia foi mais difícil, porque ficou com facões
depois da passagem dos UTVs e dos carros", destacou o francês, radicado no Vale do
Paraíba, interior paulista.

O piloto da equipe SAT Racing faturou o terceiro título de sua carreira e com duas etapas de
antecipação do total de 13 etapas da temporada 2017. “O quadri Yamaha se comportou muito
bem, foi resistente durante toda a prova e   correspondeu às expectativas. Agora é só
comemorar!”, completou.

Resultados deste domingo (12/11) - Quadriciclos - Especial 2

1) 20 Jérémy Dubois, Yamaha YZF450R, 02:04:23.4
2) 21 Geison Pinheiro Belmont, BRP Renegade 1000, 02h43m06s
Classificação acumulada dos Quadriciclos - SS1 + SS2:
1) 20 Jérémy Dubois, Yamaha YZF450R, 04h09m43s
2) 21 Geison Pinheiro Belmont, BRP Renegade 1000, 04h51m06s
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