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Rally Dakar 2017 – 11ª Etapa: San Juan – Rio Cuarto, 759 km 

 

• 3º lugar para Terranova na especial  

• Al Rajhi completa 11ª Etapa em 5º  

• Terranova às portas do Top 5 nos momentos finais do Dakar 2017 

Munique. A penúltima etapa do Dakar 2017 levou os concorrentes até às dunas de 

San Juan para lutarem em pisos ao estilo do WRC na região de Cordoba. Um tipo de 

terreno que parece ter ido ao encontro do estilo de condução de Orlando Terranova 

(ARG), que continuou paulatinamente a progredir à geral com mais um 

impressionante desempenho. O argentino e o navegador Andreas Schulz (GER) 

cruzaram a linha de chegada em 3º com o MINI John Cooper Works Rally #308 

para manterem o sexto posto à geral, bem perto de chegarem ao Top 5 na última 

etapa do evento deste ano.  

Terranova: “O início da especial foi muito duro – com muitos ressaltos e areia – 

tentámos puxar, mas foi difícil. Na segunda parte da especial tentámos puxar mais, 

mas havia muito pó dos quads e das motos. Amanhã vamos continuar a tentar.” 

Apenas dois lugares atrás à chegada a Río Cuatro ficaram Yazeed Al Rajhi (KSA) e o 

navegador Timo Gottschalk (DEU), MINI John Cooper Works Rally #306. A dupla 

terminou a etapa em 5º e subiu ao 26º posto da geral.* 

Al Rajhi: “Na primeira parte parte da etapa correu tudo bem. Na segunda tentámos 

puxar forte, estivemos bem e não cometemos erros.” 

 

Mikko Hirvonen (FIN) e Michel Perin (FRA) estiveram melhor aos comandos do MINI 

John Cooper Works Rally #303 nesta 11ª Etapa. A dupla completou os 759km às 

portas do Top 10, em 11º, imediatamente à frente de mais dois MINI. Eles ocupam 

agora a 13ª posição. 

 

Hirvonen: “Hoje correu bem, melhor que ontem! A primeira parte da etapa, de certa 

forma, foi mesmo horrível, com muitos ressaltos e a subir e a descer, mas a segunda 

parte foi boa; muito sinuosa e estreita. Mas nos últimos 100km estivemos sempre no 

pó de alguém, pelo que rolámos em velocidade cruzeiro até ao final.” 
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Apenas um lugar atrás, em 12º, ficaram Mohamed Abu Issa (QAT) e o navegador 

Xavier Panseri (FRA), do MINI ALL4 RACING #322. A sólida prestação da formação 

levou à entrada nos dez primeiros quando falta disputar apenas mais uma etapa – um 

feito quando se tem em conta que este é o primeiro Dakar de Abu Issa aos comandos 

de um carro e a primeira vez que compete com Panseri como navegador. 

 

Abu Issa: “Foi um bom dia. A primeira secção foram 120km de areia, o que gostei e 

ficámos a poucos segundos do 8º e 9º lugares; para mim foi muito bom terminar 

assim tão próximo numa especial. A segunda parte foi mais ao estilo WRC, o que me 

assustou um pouco, para ser franco, mas foi bom ver que consegui manter o ritmo 

em território com o qual não estou familiarizado. Aprendi muito e esta foi a etapa 

que fez o meu rali.” 

 

O terceiro MINI consecutivo a cruzar a linha de chegada, em 13º, foi o MINI ALL4 

Racing #316 de Jakub Przygonski (POL) e Tom Colsoul (BEL). Eles continuam em 7º 

da geral. 

 

Sylvio de Barros (BR) e Rafael Capoani (BR) também completaram a especial em 16º, 

passando para 18º da geral. Stephan Schott (GER) e Paulo Fiuza (POR) também vão 

partir para a última tirada do Dakar depois de terem terminado a 11ª Etapa em 21º 

para passarem a ocupar a 15ª posição da geral. 

 

Infelizmente, Boris Garafulic (CHL) e Filipe Palmeiro (POR) decidiram desistir da 

prova na penúltima etapa. 

 

Rally Dakar 2017: classificação à geral da Família MINI após a 11ª Etapa. 

 

Posição Piloto Navegador # Equipa Tempo 

6 Orlando 

Terranova 

(ARG) 

Andreas Schulz 

(GER) 

308 X-raid Team 30:11:56 

+01:51:40 

7 Jakub 

Przygonski 

(POL) 

Tom Colsoul 

(BEL) 

316 ORLEN Team 32:33:14 

+04:12:58 

10 Mohamed Abu 

Issa (QAT) 

Xavier Panseri 

(FRA) 

322 X-raid Team 33:11:06 

+04:50:50 

13 Mikko Hirvonen Michel Périn 303 X-raid Team 34:15:02 
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(FIN) (FRA) +05:54:46 

15 Stephan Schott 

(GER) 

Paulo Fiuza 

(POR) 

325 X-raid Team 31:26:06 

+06:27:23 

18 Sylvio de Barros 

(BR) 

Rafael Capoani 

(BR) 

339 X-raid Team 36:29:23 

+08:09:07 

26* Yazeed Al Rajhi 

(KSA) 

Timo 

Gottschalk 

(DEU) 

306 X-raid Team 43:20:32 

+15:00:16 

*sujeito a apelo 
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