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Rally Dakar 2021 – šesté celkové vítězství pro MINI:
držitel rekordního počtu vítězství Stéphane
Peterhansel triumfoval s MINI JCW Buggy.
•
•
•

Stéphane Peterhansel oslavil své 14. vítězství v Rally Dakar a dále
zlepšil svůj vlastní rekord.
Druhé celkové vítězství v Rally Dakar pro MINI a šesté od prvního
triumfu v roce 2012.
Loňský vítěz Carlos Sainz tentokrát dojel s MINI JCW Buggy na
třetím místě.

Mnichov. Titul zajištěn. MINI John Cooper Works Buggy podruhé za
sebou vyhrálo Rally Dakar. Tentokrát zvítězil Stéphane Peterhansel (F) se
svým spolujezdcem Edouardem Boulangerem (F) a po dvanácti etapách
v poušti Saúdské Arábie vystoupil na nejvyšší příčku stupňů vítězů. Bylo
to Peterhanselovo 14. celkové vítězství Rallye Dakar a jeho třetí pro
MINI, když navázal na triumfy z let 2012 a 2013. MINI má v této soutěži
již šest celkových vítězství. Carlos Sainz (E) se spolujezdcem Victorem
Cruzem (E), kteří vyhráli v roce 2020, protnuli cílovou pásku se svým
MINI JCW Buggy na třetím místě.

Peterhansel a Boulanger zvítězili v 43. ročníku této soutěže s náskokem
14:51 minut. Vyhráli pouze jednu etapu, avšak konzistentní jízda bez
větších chyb jim zajistila vítězství. Třetí v cíli Sainz a Cruz vyhráli tři
etapy a na konci měli ztrátu na vítěze 1:01:57 hodiny.
Peterhansel přidal další kapitolu ke svému působivému dakarskému
rekordu. Tuto soutěž vyhrál šestkrát na motocyklu (991, 1992, 1993,
1995, 1997, 1998) a osmkrát v automobilu (2004, 2005, 2007, 2012,
2013, 2016, 2017, 2021). MINI zaznamenalo s vozem MINI ALL4 Rally
mezi roky 2012 a 2015 čtyři vítězství v řadě a nyní s MINI JCW Buggy
v letech 2020 a 2021 dva triumfy.
V letošním ročníku dojela v první desítce za Peterhanselem a Sainzem
ještě posádka Vladimir Vasilyev (RUS) a Dmitry Tsyro (UKR), která
skončila s MINI JCW Rally na šestém místě. Z celkem osmi startujících
vozů MINI v Saúdské Arábii dojelo do cíle šest.
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součástí celkového přístupu.
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