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DAKAR- RALLIREITTI PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ 

 

PORTUGALI                                                                                                                            . 

31.12.2005 Erikoiskoe 1 Lisboa-Portimao   

Portugalin maastoralleista tuttuja kapeita, mutta paikoitellen nopeita, korkeuseroja sisältäviä hiek-

kateitä. Maastossa risteilee samankokoisia väyliä yhtenään, joten suunnistus on arvossaan heti 

kilvan alussa. 

Erikoiskokeen mitta 83 km. 

 

ESPANJA                                                                                                                                 . 

1.1.2006 Erikoiskoe 2 Portimao – Malaga 

Paikoitellen vuoristossa kulkeva vauhdikas erikoiskoe. Osaa reitistä on verrattu USA:n kuuluisaan 

Pikes Peak-mäkikisaan. Erikoiskokeen jälkeisen matkaosuuden päälle seitsemän tunnin laivamatka 

Malagasta Afrikkaan.  

Erikoiskokeen mitta 115 km. 

 

MAROKKO                                                                                                                                 . 

2.1.2006 Nador-Er Rachidia 

Täysin uusi erikoiskoe, vaikka nimi on Dakarin listalla kolmatta kertaa. Suunnistuksellisesti ensim-

mäinen erikoiskoe, jossa onnistuminen tuo suuria eroja tiensä hukanneisiin. 

Erikoiskokeen mitta 314 km. 

 

3.1.2006 Er Rachida – Quarzazate 

Portti aavikolle, joka on ehkäpä koko kilvan monimuotoisin taival. Ensimmäiset dyynit ylitettävänä. 

Erikoiskokeen mitta 386 km. 

 

4.1.2006 Quarzazate – Tan Tan 

Viimeinen taival Marokon puolella. Reipasvauhtinen erikoiskoe, joka päättyy Tan Tanin merenrantakaupunkiin. 

Erot syntyvät kuljettajan ja kartanlukijan yhteystyöstä onnistumisesta kiivaalla rytmillä ajettavalla erikoiskokeella. 

Suurella nopeudella pienikin suunnistusvirhe merkitsee matkassa merkittävää lisälenkkiä. 

Erikoiskokeen mitta 350 km. 

 

 

 

 



 

MAURETANIA                                                                                                                                                . 

5.1.2006 Tan Tan – Zouérat 

Mauretanian kansallinen erikoisuus on hiekka.  Torstai aloittaa pitkien taivalten osuuden, joten alkuviikolla hyvin 

nukutut yöt ovat tarpeen. Päivä aloitetaan yön tunteina siirtymällä erikoiskokeen alkuun. Erikoiskokeen alku muis-

tuttaa perinteistä nopeusrallin tiestöä, loppu puolikas koostuu löysemmästä hiekasta. 

Erikoiskokeen mitta 444 km. 

 

6.1.2005 Zouérat – Atâr 

Kokonaan maastossa navigoitava erikoiskoe. Alkuosa koostuu dyynien ylityksistä. keskivaiheilla maasto on tasai-

sempaa ja pinnaltaan kovempaa.  Loppuosassa pääosassa on ”kamelinruohon” seassa mutkitteleva paikallistie, 

jonka reunoilla ahneesti oikovaa vaanivat kivet ja kannot. 

Erikoiskokeen mitta 499 km. 

 

7.1.2006 Atâr –Nouakchott 

Erikokeen ensimmäinen puolikas koostuu kanjoneiden ja kurujen välissä mutkittelevasta tiepohjasta. Toinen puoli 

on vieläkin nopeampi, mutta liikaa itseensä luottava kuljettaja voi yllätyksekseen löytää itsensä pahasta pulasta. 

Erkoiskokeen mitta 508 km. 

 

8.1.2006 Nouakchott – lepopäivä 

 

9.1 Nouakchott – Kiffa 

Kisan pisin erikoiskoe. Yli kahdenkymmenen kilometrin pituiset dyynit seuraavat toinen toisiaan koko matkan. 

Jättidyynien välillä paikoitellen nopeaa, kovapohjaista väylää. Kilpailijoiden on muistettava, että yksikään dyyni ei 

ole samanlainen kuin edelliset. Harjun takana voi olla loiva lasku tai kymmenien metrien pudotus – viisas katsoo 

ennen kuin katuu. 

Erikoiskokeen mitta 599 km. 

 

MALI                                                                                                                                                                . 

 

10.1.2006 Kiffa – Kayes 

Savannien halki mutkitteleva erikoiskoe, jossa ajomiehet tekevät eroja liikaa vauhtia hillitseviin.  

Erikoiskokeen mitta 283 km. 

 

11.1.2006 Kayes – Bamako 

Ensimmäinen erikoiskoe legendaarisessa ”Mustassa Afrikassa”. Metsää ja savannia vuorotellen. Kapea tiestö tuo 

riskejä jos navigoinnissa erehtynyt koettaa ajaa yltiöpäiväisesti aikaa kiinni. 

Erikokeen mitta 231 km. 

 

 

 

 

 



 

 

GINEA                                                                                                                                                             . 

 

12.1.2006 Bamako – Labé 

Malin alueella ajetaan vain siirtymä Ginean puolelle, josta alkaa Marathon-erikoiskoe. Marahon- pätkän jälkeen 

huolto on kielletty ennen seuraavaa erikoiskoetta. Huoltoautot ajavat suoraan seuraavaan yötaukopaikkaan Sene-

galiin.  

Erikoiskokeen mitta 368 km. 

 

SENEGAL                                                                                                                                                          . 

 

13.1.2006 Labé – Tambacounda 

Vuoristoerikoiskoe, jonka mutkainen reitti käy paikoitellen yli 1000 metrin korkeudessa. Kapeilla ja pölyisillä teillä 

ohittaminen on kiinni edellä ajavien hyvästä tahdosta. 

Erikoiskokeen mitta 348 km. 

 

14.1.2006 Tambacounda – Dakar 

Risteilevien teiden tiheä verkko takaa sen, että asiansa osaava kartanlukija on arvossaan. Vanhasta kokemuksesta 

ei ole hyötyä, koska samalla alueella kulkeva reitti on piirretty kulkemaan eri tavoin kuin aikaisempina vuosina.  

”Jotka saavuttavat Dakariin ovat kaikki omalla tavallaan voittajia ” Markku Alen ensimmäisen Dakarinsa jälkeen 

tammikuussa 2005. 

Erikoiskokeen mitta 254 km. 

 

15.1.2005 Dakar – Dakar 

Valokuvauksellinen kierros Lac Rose- järven ympäri ja lopuksi uutiskuvista tuttu ajo Dakarin rantahietikolla. Kilpai-

lun ollessa tiukkaa, tarkka pari voi vielä kohentaa sijoituksiaan. 

Erikoiskokeen mitta 31 km. 

 

 

 

 


