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Nesta quarta-feira (23), o Rally dos Sertões manteve o nível de exigência técnica e de
obstáculos do dia anterior: variedade de pisos, que demandou muita pilotagem e também
resistência dos       equipamentos. O trecho cronometrado do dia foi de 273,20 quilômetros, de
um total de 471,34 quilômetros do roteiro, porém Marcelo Medeiros, conseguiu completar parte
do percurso do trecho cronometrado com o Yamaha Raptor 700 (#102).

O piloto de quadriciclo Marcelo Medeiros defende as cores da equipe Taguatur Racing, venceu
o prólogo, a segunda e a terceira etapas do Rally dos Sertões, que saiu de Aruanã (GO) em
direção à Barra do Garças (MT). Na classificação acumulada da competição o maranhense
soma o tempo de 21h38min33s54.

“A etapa começou bem, bem rápida, estava vindo em um ritmo bem forte. Infelizmente em um
trecho de savana com muito mato, acabou batendo um galho no radiador de óleo do
quadriciclo e começou a vazar bastante o óleo do motor. Só percebi quando olhei para a bota
cheia de óleo e resolvi parar para evitar danos maiores. A equipe vai trabalhar para refazer o
motor e vamos nos preparar para a próxima etapa, pois tem muita prova pela frente”, explicou
Medeiros, campeão da categoria em 2012, 2015 e vice em 2013.

Para a quinta-feira (24), quinta etapa do Sertões, os competidores deixarão o Mato Grosso e
seguirão para a cidade Coxim, em Mato Grosso do Sul, será um dia mais longo com 666,01
quilômetros de percurso, sendo 438,86 quilômetros de trechos cronometrados.

O 25º Rally dos Sertões é a maior prova de rali brasileira e o mais extenso que acontece dentro
do mesmo país, com início no dia 19 de agosto em Goiânia (GO) e chegada no próximo
sábado (26) na cidade de Bonito (MS), onde também acontece a cerimônia de premiação.

Resultados da 4ª etapa – Quadriciclos (extra-oficiais):
1° - #106 George Ximenes, Girao Team, 2h23min15s87
2° - #103 Diogo Zonato, Zona Racing, 2h30min09s56
3° - #101 Geison Belmont, Meikon Rally Team, 2h45min02s21
4º - #104 Michael Dias, Taguatur Racing, 2h49min59s16
5° - #105 Pedro Costa, Quatrilha Do Cerrado Rally Team, 2h58min19s63
NC - #102 Marcelo Medeiros, Taguatur Racing, ***

Classificação acumulada (após quatro etapas) – Quadriciclos (extra-oficiais):
1° - #103 Diogo Zonato, 16h32min13s42
2° - #106 George Ximenes, 16h32min21s02
3° - #105 Pedro Costa, 17h06min57s04
4° - #107 Milton Martens, 21h33min10s43
5° - #102 Marcelo Medeiros, 21h38min33s54
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6° - #101 Geison Belmont, 25h25min11s59
7° - #104 Michael Dias, 28h15min17s80

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

24/08/2017 - 5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 13,85 km
Trecho Cronometrado – 438,86 km
Deslocamento Final – 213,30 km
Total do dia: 666,01 km

25/08/2017 - 6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 59,82 km
Trecho Cronometrado – 194,91 km
Deslocamento Final – 174,72 km
Total do dia: 429,45 km

26/08/2017 - 7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 128,62 km
Trecho Cronometrado – 240,45 km
Deslocamento Final – 51,71 km
Total do dia: 420,78 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 3.300,06 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.999,52 km (60,59 %)
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