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Marc Coma celebra el triomf del
Mundial de Ral·lis al Marroc
El d'Avià apunta que el seu proper objectiu és tornar a guanyar el Dakar

El d'Avià Marc Coma a l'arribada del Ral·li del Marroc Foto: AVM

El pilot d'Avià Marc Coma ha aconseguit finalment la seva sisena victòria al Campionat del Món de
Ral·lis Cross-Country, amb 91 punts a la classificació general, 30 més que el seu màxim
oponent, Paulo Gonçalves.
Coma ha assolit el triomf aquest dijous, després de realitzar l'últim tram del Ral·li del Marroc
d'on, des d'ahir, ja era matemàticament el guanyador. I és que aquest any està essent per al d'Avià
un dels millors de la seva carrera professional, ja que també es va embutxacar el liderat del seu
quart Dakar.
El pilot de KTM ha corregut quasi 2.000 quilòmetres -1.442 cronometrats- durant sis dies d'intensa
cursa a través de dunes i pistes al Marroc. D'aquests, avui n'ha fet 169 -113 d'especials-, uns
quilòmetres que Coma ha volgut disfrutar al màxim, i que ha realitzat amb una hora, 32 minuts i 53
segons: "Ha estat una etapa curta que m'he près amb calma".
Per a Coma, la cursa del Marroc ha estat "un ral·li molt bo", i el fet de guanyar el Mundial ho ha
acabat d'arrodonir: "Ha estat la millor manera d'acabar la temporada". Segons ha explicat, el bon
resultat deriva d'haver estat insistent, no cometre gaires errors i haver estat prou ràpid per
aconseguir el triomf.
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"Estic molt content per la victòria i pel sisè títol al Mundial", ha afirmat, que també ha atribuït a tot
l'equip que l'ha acompanyat. Pel que fa al futur, Coma ha indicat que seguirà lluitant pel proper
Dakar, ja que "la motivació segueix".
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