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Szomorú nap a mai, Alphand tegnapi kiesése után újabb Racing Lancer búcsúzott a versenyzéstől.

Ahogy már írtuk, Peterhansel autója kigyulladt nem sokkal a szakasz rajtját követően, de ezt még el

tudták oltani és tovább tudtak haladni. Később azonban újra túlmelegedett a motor, meg kellett állni,

Peterhansel és navigátora nem tudják folytatni a versenyt. 

 Ezzel 1 Mitsubishi Racing Lancer maradt versenyben, aki talán az utolsó héten megpróbálhatja felvenni

a versenyt a VW csapattal. Nehéz dolga lesz Romának, az biztos. Ebben a helyzetben azt is mérlegelni

kell, hogy a győzelemért hajtson a csapat vagy a biztos célbaérésre, hiszen a semmiképpen sem jó

reklám a Mitsubishinek, hogy a 2001 óta tartó győzelmi sorozat esetleg úgy szakad meg, hogy egy

gyári Mitsubishi sem ér célba! Ma egyébként Roma a negyedik lett, kevesebb mint 6 perces hátránnyal.

Ezzel tartja a negyedik helyét az összetettben a 3 VW mögött, hátránya az éllovas Sainz mögött 29

perc, 16 másodperc. 

  

A magyarok közül Palikék a 25. helyen végeztek több mint egy órás hátránnyal. Ennek ellenére az

előkelő 12. helyen állnak az összetett versenyben. Szalayék ma az 63. helyen futottak be, ezzel az 55.

helyen vannak az összetettben. Lisziék egy kicsit a "túlzott" segítőkészségük áldozatai lettek: egy

elakadt autónak segítettek az egyik dűnén, de ennek következtében kuplungproblémák jelentkeztek a

Pajeron. Csak kis idő elteltével tudtak újraindulni. A szakaszt a 65. helyen fejezték be, összetettben az

59. helyen állnak. Az előző szakaszon egyébként nem csak a speciál utolsó 20 kilométerén keresztül

vontatták az egyik VW-t, hanem az utána következő 200 km-es összekötőn is. Azt hiszem a VW csapat

nagyon hálás lehet Liszinek!

  

Szombaton pihenőnapot tart a mezőny, ekkor mindenki felkészülhet és felkészítheti járművét a második

heti küzdelemre! A Mitsubishi csapatnak sajnos már csak egy autóra kell koncentrálnia!
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Elindultak az autósok a mai szakaszon: sajnos Stéphane Peterhansel autója, a 300-as rajtszámú

Mitsubishi Racing Lancer a speciál 57-es kilométerénél kigyulladt. A tűz a motortérben keletkezett, de

Peterhanselnek és navigátorának sikerült a tüzet eloltani. Egy ideig kérdéses volt, hogy tovább

tudnak-e haladni, de jelenleg úgy tűnik, hogy folytatni tudják a versenyt, ugyanis a 91. km-nél 16.

helyen haladtak el 10 perc 40 másodperc lemaradással a vezető Sainz mögött. Úgy tűnik nem akar a

szerencse a Mitsubishi csapat mellé állni és minden nap történik valami váratlan esemény! Az sem

segíti a csapat helyzetét, hogy a mai szakaszt is alaposan lerövidítették. Az eredetileg tervezett 419 km

speciál helyett csak 243 km lesz a táv, az első ellenőrzőpontot a cél helyének jelölte ki a rendezőség. A

szakaszon csak a motorosok és autósok mennek végig, a kamionoknak törölték a szakaszt, ők

egyenesen Chilébe, Valparaisoba mennek, a mai táborhelyre. 
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A 7. szakasz eredménye: 
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