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Marc Coma acaba tercer al Ral·li
d'Atacama
El pilot d'Avià ha pujat al podi a tots els ral·lis que ha realitzat durant aquest 2014
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El pilot d'Avià, Marc Coma, ha aconseguit pujar al tercer lloc del podi al Ral·li d'Atacama, una
cursa que ha transcorregut pels racons més recòndits d'aquest desert xilè i que ha servit al pilot
berguedà per prendre mides d'un dels escenaris més durs del Dakar a Amèrica del Sud.
De fet, i tot i que l'objectiu de Coma en aquest ral·li era medir el terreny i fer quilòmetres pel
desert, això no l'ha privat d'aconseguir quedar entre els tres millors, amb Claudio Rodríguez en la
primera posició i Pablo Quintanilla, que ha quedat segon. ?Al final, quan tens la victòria tan a prop,
el resultat de la carrera no t'acaba de deixar satisfet, però l'objectiu era venir aquí a rodar, fer
quilòmetres, trobar-me bé sobre la moto, i tot això ho hem aconseguit?.
El d'Avià, però, ha tingut certs problemes durant tota la cursa. A la primera etapa va perdre 20
minuts per culpa d'interrupcions del GPS i, durant la tercera, una mala indicació del waypoint
gairebé el penalitza. En la darrera etapa d'aquest disabte, però, la més llarga amb més de 560
quilòmetres, Coma ha recuperat el temps perdut i ha avançat fins a la tercera posició.
I és que amb aquet no podi, el pilot de KTM tanca un 2014 per emmarcar, ja que no ha estat fora
de les primeres posicions a cap dels ral·lis que ha realitzat. A més, ha estat el clar guanyador del
Dakar 2014 i, fa poc més de tres setmanes, va aconseguir el sisè títol de Campió del Món de Ral·lis
Cross-Country.
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