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O X Rally Team concluiu nesta terça-feira (22) a etapa maratona, em que desde ontem os
carros de competição não puderam contar com nenhum tipo de auxílio externo da equipe –
somados os       dois dias, foram quase 550 quilômetros com a Ford Ranger V8 4x4 andando
no máximo de seu desempenho sem qualquer problema técnico.

  

Atuais campeões do Sertões, Cristian Baumgart e Beco Andreotti terminaram a especial de
hoje, entre Santa Terezinha de Goiás e Aruanã, na terceira posição, atrás de Spinelli/Haddad
(Mini) e Varela/Gugelmin (Ford Ranger). Depois de vencer os dois primeiros dias de
competição, a dupla paulistana enfrentou um pequeno contratempo: um furo de pneu no 12º
dos 297 quilômetros de trecho cronometrado. E ainda assim foram rápidos ao trocar a roda em
cerca de dois minutos.

  

“O furo de pneu eu encaro até como algo positivo, porque tínhamos muitas pedras no caminho
hoje, principalmente na parte inicial. Foi bom para nos mantermos ainda mais alertas e
treinados para qualquer tipo de emergência, que foi o caso”, destaca Cristian Baumgart. “O
principal hoje era trazer o carro inteiro depois de dois dias sem manutenção da equipe. E isso
conseguimos cumprir com louvor”, continuou.

  

Os 100 quilômetros finais da especial foram essenciais para a dupla recuperar tempo. “Era um
‘retão’ só, e a gente pode aplicar o máximo da velocidade do nosso carro e recuperar tempo”,
lembrou Beco Andreotti. No painel do Ford Ranger, a velocidade máxima alcançada hoje foi de
185 km/h. O carro #301 concluiu a etapa a 5min36s dos vencedores e a 2min14s da dupla
segunda colocada.

  

Nesta quarta-feira, o rali passa para sua segunda metade. A competição deixa Aruanã e o
estado de Goiás para entrar no Mato Grosso rumo a Barra do Garças. Serão 273,2 quilômetros
cronometrados de um total de 471. A dupla do X Rally Team mantém-se à frente na soma geral
de tempos com 14min47s de vantagem sobre os novos segundos colocados, Reinaldo Varela e
Gustavo Gugelmin – eles assumiram a segunda posição depois que Sylvio de Barros e Rafael
Capoani não completaram a etapa de hoje.
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Entretanto, Cristian Baumgart sabe que ainda não é hora de administrar vantagem. “Ainda é
muito pouco. Amanhã temos que acelerar e usar todo o potencial da nossa máquina”, diz.

  

Resultado Dia 3 (top-5): Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
1. 302 Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (MINI) – 3h41min58s18
2. 304 Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin (FORD RANGER) – 3h45min15s10
3. 301 Cristian Baumgart/Beco Andreotti (FORD RANGER) – 3h40min54s13
4. 305 Luis Carlos Nassif/Filipe de Oliveira (T-REX) – 3h12min53s57
5. 329 Alvarez Fernando/Juan Monasterolo (AMAROK) – 3h20min05s43

  

Acumulado geral entre os carros (top-3)
1. 301 Cristian Baumgart/Beco Andreotti (FORD RANGER) – 10h54min04s80
2. 304 Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin (FORD RANGER) – a 14min47s
3. 329 Alvarez Fernando/Juan Monasterolo (AMAROK) – a 41min36s

AS ETAPAS DO RALLY DOS SERTÕES:

  

Quarta-feira (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

  

Quinta-feira (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)
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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

  

Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km (60,59 %)
Total da prova:  3.300,06 km
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