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Ral·li Dakar
Dakar  és  la  capital  del  Senegal,  assentada  a  la
costa atlàntica, a la península de Cap Verd, té uns
1.030.594 milions d'habitants, aproximadament.

El  Ral·li  Dakar  és  una  cursa  de  vehicles  que  se
celebra  anualment,  organitzada  per  la  Amaury
Sport  Organiastion.  La  carrera  és  oberta  a
participants amateurs i professionals, els amateurs
normalment componen el vuitanta per cent de les
inscripcions.

La  primera  edició  de  la  cursa  fou  la  de
1979,concretament  inaugurada  el  desembre  de
1978.

Logo amb el paisatge característic de la cursa

Malgrat  que  el  ral·li  ja  no  es  realitza  en  terres
africanes,  per  motius  de  seguretat,  encara  en
conserva el nom d'origen que l'identifica. Des de fa
uns anys aquesta cursa se celebra a Sudamèrica.

Encara que s'anomena  ral·li, en realitat es tracta
d'un  raid,  és  a  dir,  una  cursa  de  resistència:  el
terreny que travessen els competidors és molt més
dur  i  els  vehicles  utilitzats  són  verdaders  tot-
terrenys en lloc de turismes adaptats que s'usen als
ral·lis. La majoria dels trams especials són fora de
l'asfalt, creuant dunes, fang, pedres, i d'altres. Les
distàncies  cobertes  a  cada  etapa  varien  les
distàncies.

Les tres categories principals del Dakar són les de
motocicletes, automòbils i camions.

Marc Coma, flamant vencedor en la categoria de motos

En  la  categoria  de  motociclisme  hi  trobem
marques com KTM, Gas Gas, Honda i Yamaha...   En
automobilisme  hi  trobem  Minis,  Lang  Rover
Toyota,  Nissan, Opel... Tambè hi ha  Buggy, com
el  de  Carlos  Sainz,  que  enguany  es  va  haver  de
retirar a causa d'un accident. 

L'any  2014  ha  estat  molt  important  per  als
corredors  catalans  perquè  han  guanyat  en  les
categories motos i automòbills. Nani Roma ha estat
el  guanyador  emn la  categoria  d'automòbils  i  en
Marc Coma en la de motos, en segona posició un
altre  català,  en  Jordi  Viladoms.  Mentre  que  la
primera dona ha quedat en setzena posició, la Laia
Sanz, també catalana. 

Enhorabona a tots!

Laia Sanz, primera dona, 16a posició

 


