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Joonas ja Jarno saavuttivat maalin Nilfisk Rallissa

Viikko sitten lauantaina Joonas ajoi ensimmäisen rallinsa. Kilpailuun lähdettiin iloisin ja hieman jännittynein

mielin  aamulla  kahdeksan  jälkeen.  Kilpailukeskuksena  toimineelle  Oripään  lentokentälle  saavuimme

hyvissä ajoin ja ilmoittautuminen sekä katsastus sujuivat mukavasti. Katsastuksen jälkeen autosta hävisi

virrat. Syyksi paljastui väljä akkukenkä. Tyypillinen vakioauton vika siis, ja helppo korjata. Joonas ja Jarno

lähtivät reitille luokassaan toisena kello yhden jälkeen.

Ensimmäisella  erikoiskokeella  sattuneen  rajuhkon  ulosajon  vuoksi  jouduttiin  odottamaan

jonkin aikaa omaa lähtövuoroa. Lopulta päästiin kuitenkin matkaan. Alku sujui liian rauhassa

autoon  totutellen.  Toinen  pätkä  oli  hieman  tutumpaa  tietä,  ja  siellä  uskalsikin  mennä

reippaammin. Tämän jälkeen tultiin 10 minuutin pikahuoltoon. Seuraavaksi oli vuorossa pari

hieman lyhyempää pätkää. Kolmosen alussa Jarskilla alkoi vatsaa vääntämään, mutta siitä

selvittiin pikaisella metsälenkillä. Ajo alkoi tuntua jo selvästi paremmalta. Neljännelle oli lyhyt

siirtymä ja se päästiinkin läpi samalla sykkeellä. Tauolle tultiin hyvällä fiiliksellä.

Tauon jälkeen oli vuorossa kilpailun pisin, lähes 30 km pitkä erikoiskoe, jonne lähdettiin heti

alusta  vetämään  parasta  ajoa  ja  tässä  onnistuttiin.  Maalipäässä  piti  päästää  peräämme

lähtenyt  kilpakumppani  ohi,  mutta  se  ei  haitannut  siinä  fiiliksessä.  Maalissa Jonttu

harmittelikin: ”Joko tää pätkä loppu?”.

Viimeisen pätkän alkupää oli jokseenkin tuttua ja se tulikin ihan hyvin. Pienellä tiellä oli jonkin

verran spooreja ja ajo meni hetkeksi sekaisin.  Luokkamme voittanut  Koskela sai  Micrallaan

kiinni, mutta myös viimeisellä pätkällä nähtiin maalilippu.

Sijoituimme yllätykseksemme luokassa viidenneksi kilpakumppanin ulkoiltua viimeisellä pätkällä. Vaikka aikaero kärkeen olikin odotettua

suurempi hymy oli herkässä ja fiilis mahtava, kun päästiin ensimmäinen ralli maaliin. Tästä on hyvä jatkaa.

Luokka 14, A,N ja FIN R enintään 1400cc ja FIA R1 ja V1600cc, Lähti:11
Sij Nro Ohj Seura Auto Tulos Ero Ero ed

1 137
Koskela Ilkka
Välilä Päivi

TerUA
TerUA

Nissan Micra 1.3 44:36,2

2 140
Yrjölä Mikke
Isaksson Joel

RaisUA
RaisUA

Volkswagen Polo 16V 1.4 44:57,4 21,2 21,2

3 139
Noso Annina
Myyrinmaa Sami

NuUA
NuUA

Volkswagen Golf IV 47:07,9 2:31,7 2:10,5

4 133
Aro Otto
Oksman Henri

PaiUA
VMF

Daihatsu Charade 1.3i (G102S) 48:06,6 3:30,4 58,7

5 131
Lehtinen Joonas
Grönholm Jarno

UrMos Ry
POPPOO

Citroën C2 VTS 53:14,3 8:38,1 5:07,7

6 132
Kaasman Miikka
Koskinen Assi

SatUA
SatUA

Ford KA Kit Car 55:31,2 10:55,0 2:16,9

Lisää  kuvia  ja  video  koosteen   löydät kotisivuiltamme www.jm-motormedia.com/jm-motorsport.  Muista  käydä  myös tykkäämässä

Facebookissa ja tilaamassa YouTube-kanavamme niin pysyt ajan hermolla!

Nyt edessä on pitkähkö tauko ennen seuraavia kisoja. Pyrimme väliajan testaamaan mahdollisimman paljon, ja elo-syyskuussa kausi

jatkuu. Matti on seuraavan kerran puikoissa, mutta vielä on epävarmaa onko seuraava kilpailu Lahdessa 9.8. ajettava Tietopalvelu-ralli

vai 6.9. Uusikaupunki-Ralli. Tiedotamme lähempänä!

http://www.jm-motormedia.com/jm-motorsport
http://youtu.be/X_Rx0AcVz7s
http://www.youtube.com/channel/UCprLAEpSEASK7cQv4Ns6sFQ
http://www.facebook.com/JMMOTORSPORT

