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Uusikaupunki-Ralli päättyi keskeytykseen
Turun Moottoriseuran järjestämään Uusikaupunki-Ralliin osallistui yhteensä 91 kilpailijaparia. Kyseessä oli
Rallin Suomen Juniorimestaruus -sarjan toiseksi viimeinen osakilpailu. Matti Leppäkorpi ja Henri Tuomisto
starttasivat kilpailuun numerolla 18 V1600-autojen eli RSJM3 luokassa kaksijakoisin mielin. Huittisten testien
ulosajon jälkeen ei oltu ehditty ajamaan metriäkään, ja myös syysflunssa kiusasi molempia. Kuitenkin tätä
rallia oli odotettu monta kuukautta, joten intoa riitti. Renkaatkin olivat nyt kertaluokkaa paremmat.
Alle seitsemän kilometrin pituinen aloituspätkä soveltui hyvin ranteiden
notkisteluun, vaikkakin oli pienellä numerolla vielä todella liukas! Tultiin todella
varovasti ja hävittiin aikaa ihan liikaa, mutta läpi kuitenkin. Ek2 oli hieman
pidempi (n. 10 km) ja ajo sujui jo paremmin, mutta edelleen hävittiin liikaa.
Joko ulosajosta oli tullut pieni peikko selkään tai sitten flunssa otti kuskista
niskalenkin. Tässä vaiheessa eroa kärkeen oli jo minuutti 40 sekuntia.
Kolmas erikoiskoe olikin jo kunnollinen pätkä (n. 15 km), ja tänne lähdettiin
nostamaan kyytiä. Pätkä lähti tulemaan jo selvästi paremmin ja vauhti nousi
selvästi. Etenimme varmalla ajolla viimeiseen oikealle kääntyvään risteykseen,
jossa oli renkaita sisällä oikaisua estämässä. Matti varoi renkaita liikaa ja auto
valui aivan ojan reunalle. Tähän kun yhdistetään liian hanakka kaasutus
etunurkka tippui ojaan ja hetkessä koko auto oli siellä kyljellään.
Kartturin puolen molemmat renkaat olivat kuitenkin vielä tiellä, mutta oja oli
niin syvä ja nostoväkeä paikalla niin vähän, että kilpailu oli pakko keskeyttää.
Myöhemmin jostain ilmaantui kuitenkin enemmän väkeä ja Citroën saatiin ylös
ojasta. Vauriot olivat lievät, mutta myöhemmän tarkastelun perusteella ei
jatkoon olisi ollut kuitenkaan mitään asiaa.
”Harmittaa todella paljon! Lähdettiin tekemään ehjää ajoa ja vauhtia oli tarkoitus nostaa pikku hiljaan. Näin
se siihen mennessä etenikin, vaikkakin vauhti oli todella paljon odotettua hitaampaa. Sitten kun ralli päättyi
tällaiseen virheeseen ilman sen kummempaa yliyrittämistä ottihan se päähän katsella 400 metrin päässä
siintävää ek:n maalilippua! No taas tuli pientä puhdetta talliin, mutta oppirahoja maksellaan. Loppukauden
suunnitelmissa on Teijo-Talot Ralli Tuuloksessa lokakuun alkupuolella. Sitä ennen pitäisi päästä edes
hieman hakemaan tuntumaa autoon, jotta vauhtia saadaan nostettua.”, Matti sanaili.
Seuraavaksi ajovuorossa on Joonas kahdessa rallisprint-kilpailussa. Ensimmäisenä sunnuntaina
ajettava JSH-Kuljetus Rallisprint Hämeenkyrössä ja toinen siitä viikon päästä ajettava Seloy
Rallisprint Huittisissa. Käy sillä välin vaikka tykkäämässä Facebookissa!

