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Β. Ορφανός και τo Dakar 2004, βήµα προς βήµα!

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

DAKAR
Δεν µπορούσε να χαλάσει η περσινή συνταγή και έτσι φέτος θα συµµετέχει και πάλι ο µεγάλος Έλληνας
αναβάτης Βασίλειος Ορφανός µε αριθµό συµµετοχής 48!
Με χορηγούς την HONDA-ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και υποστηρικτές τους OTESAT-MARITEL
(δορυφορικό τηλέφωνο), MC MOTOR IMPORT - Arai - Alpinestars - Acerbis (official driver) - Scott

USA, PC SYSTEMS, SUPERFAST FERRIES, MOTOR KOTOE, NAZCA ξεκινά την για την Γαλλία την
Παρασκευή 19 Δεκεµβρίου.
Ένα εντελώς νέο Honda XR 400, προετοιµασµένο και πάλι από τον Pat Kevorkian και την οµάδα
CHALLENGE 75 θα είναι το όπλο του.
- Βασίλη πώς βρήκες τα πράγµατα µετά το περσινό σου άθλο;
Ίσως και λίγο πιο δύσκολα. Στην αρχή ενδιαφέρθηκε η HONDA Γαλλίας για να µε έχει στην επίσηµη
οµάδα της, αλλά τελικά άλλαξε ο υπεύθυνος διευθυντής και … έµεινα στον αέρα. Ουσιαστική πάντως
είναι φέτος η βοήθεια από την HONDA – Σαρακάκης έναν από τους µεγάλους χορηγούς µου. Δυστυχώς
τα πράγµατα δεν αλλάζουν εύκολα στην Ελλάδα και η αρχική δηµοσιότητα που είχε η επιτυχία µου, δεν
συµπληρώθηκε από την αντίστοιχη βοήθεια για τον επόµενο αγώνα.
- Προτίµησες πάλι το XR 400 ε;
Η περυσινή του αξιοπιστία, το πιο ουσιαστικό στο DAKAR δεν µου άφησε άλλη επιλογή. Έχω µάθει αυτή
τη µοτοσικλέτα και στα δύσκολα σηµεία, ένας οδηγός µε τις ικανότητες µου, έχει προτέρηµα.
- Ύστερα από την επιτυχία σου πως βλέπεις το Dakar φέτος;
Πάω για τερµατισµό. Αν τα καταφέρω, σίγουρα θα έχω πάει καλά. Η εµπειρία του DAKAR 2003, µε
ωφέλησε ουσιαστικά. Προπονήθηκα όλο το χρόνο ξέροντας πια καλά τι έχω να αντιµετωπίσω. Η
περσινή συµµετοχή µε βοήθησε και στα θέµατα οργάνωσης, τι πράγµατα θα έχω µαζί και τι πρέπει να
προσέξω στην δίαιτα µου.
Σου ευχόµαστε το καλύτερο και πάλι κοντά µας µε επιτυχία!

