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Niedziela rozstrzygnie
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Kajetan Kajetanowicz zanotował spadek na trzecią pozycję po sobotniej rywalizacji w
Rajdzie Monza, ale sympatycy ustrońskiego kierowcy nie mają zbyt dużych powodów do
niepokoju. Najgroźniejszy rywal Polaka w walce o tryumf w kategorii WRC 3 – Yohan Rossel –
znajduje się nad załogą LOTOS Rally Team, ale nie jest już liderem wyścigu w Lombardii.
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To nie była idealna sobota w wykonaniu załogi LOTOS Rally Team. Biało-czerwoni, po 11. odcinku specjalnym, traciła
już ponad 20 sekund do Francuzów. Jednak Kajetanowicz świetnie spisał się podczas dzisiejszych ostatnich dwóch
oesów i wyraźnie zmniejszył stratę do Rossela. Na niedzielę zaplanowano trzy odcinki specjalne i to one rozstrzygną,
który z kierowców będzie się radował z mistrzowskiego tytułu.
- Mamy fantastyczną walkę! Na koniec dnia możemy być z siebie zadowoleni, choć jego początek był
naprawdę trudny - przyznał Kajetanowicz. - Cieszę się, że na torze udało nam się odrobić niemal całą stratę i
jutro ta rywalizacja dla mnie i dla całego zespołu LOTOS Rally Team zapowiada się jeszcze bardziej
pasjonująco. Przed nami trzy odcinki specjalne, które zadecydują o tym, kto zostanie mistrzem świata i już
nie mogę się doczekać, by cisnąć do ostatnich metrów tego sezonu! - dodał ustronianin.

Kajetan Kajetanowicz
about 7 months ago

Kolejny przejazd OS Sottozero (14,39 km) i kolejne odzyskane
sekundy!
Kajto i Maciek pokonali swoich głównych konkurentów aż o
7,1s, zbliżając się na 2,6 sekundy przed finałowym etapem.
Jutro
czekają nas trzy odcinki specjalne - wszystkie wytyczone na terenie toru
Monza. Będzie się działo!
Więcej: https://bit.ly/30O4CCE
Another pass of Sottozero stage (14.39 kms) and more seconds
gained!
Kajto and Maciek defeated their main rivals by 7.1 seconds,
closing the gap to 2.6 seconds ahead of the final leg.
Three stages to
run tomorrow – all of them on the Monza circuit. Get ready for exciting
action!
More info: https://bit.ly/3qWCyIi
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Rajd Monza, WRC 3, po 13 OS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ap

A. Crugnola/P. Ometto (ITA) - i20 N Rally 2 - 2:21:34.3
Y. Rossel/J. Renucci (FRA) - C3 - +6.5
K. Kajetanowicz/M. Szczepaniak - Fabia Evo - +9.1
G. Munster/L. Louka (LUX/BEL) - i20 N Rally 2 - +1:08.2
D. De Tommaso/G. Ascalone (ITA) - Fabia Evo - +1:20.9
C. Ingram/R. Whittock (GBR) - Fabia Evo - +2:14.9

