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Hämeenkyrössä multasäkki lähenteli jo ensimmäisellä kierroksella
JSH-Kuljetus

Rallisprint

Urheiluautoilijoiden

kilpailtiin

järjestämänä.

pari

viikkoa

Lähtijöitä

oli

sitten

yhteensä

Hämeenkyrön
91

kilpailijaa

Joonaksen numeron ollessa 20 luokassa 17. Testeissä sattuneen ulosajon
vuoksi Joonas ei ollut päässyt ajamaan metriäkään Raision rallin jälkeen
kilpavauhtia Citroënilla.
”Lähtöviivalla jalat tutisi rajusti ja kun valot sammui, ekaan mutkaan asti oli kivaa. Ekan jarrutuksen jälkeen
olikin tekemistä että sai pidettyä laitteet ladulla. Eihän siinä kovin pitkälle päästy kun perä lähti vähän
reilummin irti, ja siinä samassa sisäpenkan multapaali otti auton syleilyynsä. Sen kisan ajot oli omalta osalta
siinä. Ei sen ihan näin pitänyt mennä.”, pettynyt mies kertoili. Eli taasen pientä remonttia tiedossa.
Seloy Rallisprintiin lähdettiin paremmin fiiliksin
Viime sunnuntaina Huittisten Urheiluautoilijoiden järjestämää rallisprint-kilpailua
ennen kävimme ajamassa Saukkolan Ek:lla Lopella, ja näin Joonaskin sai
tärkeitä testikilometrejä alle. Pikku hiljaan autoa oppii paremmin ymmärtämään.
Nyt oli paljon parempi fiilis lähteä Huittisten Nanhialle. Kilpailu koki
osanottajapulaa ja ilmoittautujia tulikin yhteensä vain 60. Mutta he saivatkin ajaa
kilpaa koko rahan edestä, kun järjestäjä päätti ajattavaa normaalin kahden kierroksen sijaan kolme kierrosta
vauhdikasta sprinttibaanaa. Joonas ajoi yhdistetyssä luokassa 15 numerolla 53.
Joonaksen sanoin: ”Ensimmäiselle kierrokselle lähdettiin innostunein mielin,
vaikka rata olikin vähän liian tuttu. Kierros päästeltiin varmasti ja rauhassa
maaliin. Toiselle kierrokselle lähdettiin tekemään rohkeampaa suoritusta ja liika
into johti tyhmään virheeseen, jonka seurauksena tie loppui kesken. Lievästä
ulosajosta selvittiin ilman vaurioita, joten kolmas kierros oli vielä edessä. Vikalle
kierrokselle lähdettiin ajamaan varmaa ajoa, aika ei parantunut mutta ehjä suoritus tuli kuitenkin. Kaksi ehjää
kierrosta kolmesta tuntui ihan hyvältä, suistuminen ottaa tietysti päähän, mutta tästä on kai hyvä jatkaa ensi
kaudella harjotuksia.” Tässä videota Huittisista: http://youtu.be/H0eJsbyzHaI
Kausi päätetään tulevana lauantaina Teijo-Talot Rallissa
Vielä on tiimillä yksi kilpailu edessä, kun Matti ja Tuomiston Henkka starttaavat numerolla 99 Lammin
Urheiluautoilijoiden järjestämään ralliin. Kyseessä on Tuuloksessa ajettava Historic Rally Trophyn sekä BMW
Xtreme Rally sarjojen päätösosakilpailu. Olemme mukana V1600-autojen lisäluokassa 16, johon ilmoittautui
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