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Telakone-Rallispecial keskeytyi kartanlukijan sairastumiseen

Taas on vietetty hetki hiljaiseloa, mutta palataanpa vielä hetkeksi talvikauteen. Matin seuran Kyrön Seudun

Urheiluautoilijoiden järjestämä rallispecial kilpailu keräsi vajaat 50 osanottajaa. Keliolosuhteet olivat talviset

ja  reitti  vallan mainio.  Salosen Jounin  kanssa startattiin  kisaan V1600 ja  trophyn yhdistetyssä luokassa

numerolla 15. Luokkaamme ilmoittautui yhteensä 10 kilpailijaparia.

Ensimmäisen erikoiskokeen lähtö hieman epäonnistui, kun Sitikka ei meinannut

millään löytää pitoa. Kun lopulta vauhtiin päästiin pätkä meni ongelmitta, mutta

paikoin  liian  varovaisesti.  Maalissa  4,8  km jälkeen  aikamme riitti  luokassa  7.

sijaan  puolisen  minuuttia  kärjestä.  Sitten  lyhyt  siirtymä  ja  takaisin  lähtöön

odottamaan saman erikoiskokeen toisintoa. 

Noin 45 minuuttia myöhemmin päästiin nostamaan kytkintä ek2:lle. Nyt lähti  jo

paljon paremmin, mutta edelleen meno oli varovaista ja aika lähes sama, tosin nyt

6.  nopein.  Tauolle  tultaessa  olimme  luokassa  7.  sijalla  reilu  minuutin  kärkeä

perässä. Seuraavaksi piti ajaa vielä sama pätkä kahteen kertaan, mutta toiseen

suuntaan.  Jouni  alkoi  kuitenkin  voida pahoin,  ja  meidän oli  pakko keskeyttää.

Tärkeitä kilometrejä jäi taas ajamatta, ja pettymys oli suuri.

Talvikisat jäivät vähiin, kesäkausi käynnistyy tulevana lauantaina

Matin oli  tarkoitus ajaa talvella myös rallisprint Lopella, mutta kyseinen kilpailu jouduttiin  jo toista vuotta

peräkkäin  perumaan  keliolosuhteiden  vuoksi.  Lisäksi  Marttilan  rallisprint  oli  kalenterissa,  mutta  sinne  ei

järjestynyt kuljetuskalustoa. Kesällä pyritään ajamaan mahdollisimman paljon testiä ja muutama ralli.

Joonas päätti jo varhain alkukaudesta keskittyä kesään, ja starttaakin kautensa

tulevana lauantaina Lopen Urheiluautoilijoiden Kaloppi  50v.  Juhlarallilla.  Viikko

sitten  ajetuista  testeissä  haettiin  Laakson  Mikaelin  kanssa  tuntumaa,  ja  nyt

lähdetäänkin  hyvillä  mielin  kisaan  kun  alustaakin  on  saatu  hieman  paremmin

toimivaksi. Renkaat eivät ole mitään huippukuntoisia, mutta niillä mennään mitä

on. Tavoitteeksi asetetaan maaliinpääsy ilman virheitä. Luokkaan 6 ilmoittautui yhteensä 24 kilpailijaparia

V1600 ja trophy kalustolla.

Tulospalvelu noin klo 14.30 alkaen osoitteesta: http://www.mut-palvelu.fi/online2011/ (numero 25)

Facebook on kerännyt jo lähes 550 tykkääjää: https://www.facebook.com/JMMOTORSPORT

Kotisivuiltamme löytyy lisää kuvia Säkylästä videoklippi Urjalan testeistä.
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