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Ulosajo testeissä toi iltapuhdetta talliin
Oripään rallin jälkeen vietettiin hiljaiseloa ja keskityttiin työntekoon. Testaaminenkin
jäi taas melko vähiin. Osin siitä syystä, että harjoituspaikkoja on kovin harvoin
tarjolla. Huittisten UA on kuitenkin tällä rintamalla ollut aktiivinen ja järjesti kuin
tilauksesta 17.8. Harjoitus EK:n tutulla Iiverintiellä. Ilmoittauduimme toki heti mukaan
tavoitteena saada Matille hyvät testikilometrit Uusikaupunki-Rallia ajatellen, ja myös
Joonaksen oli tarkoitus hakea lisää ajotuntumaa.
Matti ehtikin ajaa ihan mukavan määrän, mutta viimeisellä vedolla ennen suunniteltua
kuljettajan vaihtoa tapahtui sitten se meidän ensimmäinen hieman ”rajumpi” ulosajo.
Keskittyminen herpaantui hetkeksi, jarrutus liian myöhään ja mitään ei ollut
tehtävissä. Vauhtia oli yksinkertaisesti liikaa tiukkaan oikeaan mutkaan. Citroën
tökkäsi ojanpenkkaan ja siitä pellolle, mutta ihme kyllä putosi pyörilleen. Selvisimme
henkisillä kolhuilla ja autonkin vauriot tilanteeseen nähden olivat melko pienet. Silti
autoa vinssin kanssa talliin kiskoessa kävi parikin kertaa mielessä, mahtaako tästä saada kalua Ukiin. Aikaa oli vain
kolme viikkoa.
Videokooste testeistä: http://youtu.be/NWbtEBg1svE

Matti ja Henkka starttaavat Uusikaupunki-Ralliin numerolla 18
Takki oli aivan tyhjä ”kesäloman” loppuessa ja palatessa koulun penkille. Yli kahdeksan tuntiset työpäivät ja iltamyöhään
tallilla olo vaativat veronsa. Mutta se on toinen puoli tätä harrastusta, ja tulipahan nyt sekin sitten ihan omakohtaisesti
nähtyä. Auto saatiin kuin saatiinkin kuntoon ajoissa. Kiitos auton mukana tulleen kattavan varaosapaketin ja erityisesti
muutaman tuttavan, joilta saimme hakea osia sopivasti.
Turun Moottoriseuran järjestämä ralli on Rallin Suomen Juniorimestaruus -sarjan osakilpailu (www.rsjm.fi), johon
ilmoittautui yhteensä 95 kilpailijaparia. Sarjaan ei ole erillistä ilmoittautumista, joten ajamme sarjalaisten A- ja Bjunioreiden V1600-luokassa. Luokan 3 voittoa ja sarjapisteitä lähtee metsästämään yhteensä 10 autokuntaa. Kartturin
tointa suorittaa Perniön tapaan Tuomiston Henri ja huollosta vastaa Raceman Service, joka käy vielä auton tarkkaan läpi
ettei kisassa tulisi ikäviä yllätyksiä. Se pitää kuitenkin muistaa, että ulosajon jälkeen testaamatta kisaan lähteminen ei ole
koskaan hyvästä ja tekniseen vikaan keskeyttäminen on jopa todennäköistä. Mutta toivotaan parasta. Ainoa tavoite
kisaan on maaliin pääsy, tietä pitkin. Otetaan alku rauhassa ja loppua kohti kiristetään hieman vauhtia.

Jos mieli tekee lähteä katsomaan, järjestäjän sivuilta (http://tms.fi/ukiralli/2014/index.php) löytyy hyvät infot ja
tulospalvelun tarjoaa MUT-palvelu (http://www.mut-palvelu.fi/online2011/). Kuulumisiin!

