
JYVÄSKYLÄ
Anni Kettunen

Oikea täys miinus vähän
sumppuun, vasen täys sata, vä-
hän oikea jatkuu vasten täys roi-
ku, vasen täys kirraa vähän, ny-
pyn yli vasen eri sisältä...

Tällaisten nuottien tahdissa
Harri Rovanperä ja kartturi Ris-
to Pietiläinen aikovat piiskata
Seatiaan Ruuhimäen tv-erikois-
kokeella sunnuntaina Jyväsky-
län MM-rallin päätteeksi. Pätkä
löytyy myös Veikkauksen su-
perkaksarista.

Mahdollisimman kova vauhti,

mutta tarkkuus on kaiken a ja o.
— Raju Ruuhimäki ei salli

yhtään pientäkään virhettä.
Vaikka se on lyhyt pätkä sillä
ehtii kyllä vielä hajoittamaan
auton. Parin viimeisen kilomet-
rin hypyt ovat myös tosi vaati-
via, Rovanperä luonnehti
”pomppupätkää”, jonka nuotteja
miehet eilen viimeistelivät.

Rovanperälle Ruuhimäki on
tuttu, molemmin päin ajettuna.
— ”Näin päin” nuotitan tätä nyt
kolmatta kertaa ja ”toisin päin”
se on nuotitettu neljästi.

— Tänä vuonna jännitystä ja
mielenkiintoa lisää se, että tele-

visioinnin vuoksi jaossa on yli-
määräisiä MM-pisteitä. Tämä
takaa, että jokainen kuski var-
masti yrittää parastaan.

Rovanperä ei uskalla lähteä
veikkaamaan kahta nopeinta
kuljettajaa, sen verran herkkä
pätkä Ruuhimäki on.

— Ai ai, tää on paha, jyväs-
kyläläiskuljettaja pyörittelee, ei-

kä halua veikata edes itseään,
vaikka siihen jopa yllytetään.

— On niin vaikea veto, että
en pysty sanomaan mitään. Se
on niin pienestä kiinni tällä pät-
källä.

Mutta sen hän uskaltaa var-
muudella sanoa, että erot kärki-
kuljettajien välillä jäävät pienik-
si.

MONTE CARLO
STT, DPA

Kansainvälinen yleisurheilu-
liitto IAAF vahvisti maanantai-
na kesän aikana tehdyt maail-
manennätykset. IAAF:n mukaan
Maurice Greenen satasen aika
9,79, Tomas Dvorakin kym-
menottelun ennätys 8 994 ja
Hicham el-Guerrouj'n mailin tu-
los 3.43,13 voidaan liittää viral-
lisiin maailmanennätystilastoi-
hin.

Greene juoksi maailman no-
peimmaksi mieheksi 6. kesäkuu-

ta Ateenassa. Dvorak otteli
ME:n Euroopan cupin superlii-
gan kilpailussa Prahassa 3.—4.
heinäkuuta. 

Kesän kolmas ME, mailin en-
nätys, syntyi 7. heinäkuuta Roo-
man GP-illassa.
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Sivu 15 M S P K

Tiistai 17. 8.
klo 19.45 01 Mjällby—Landskrona 1,65 2,90 3,35

02 Gefle IF—Assyriska 2,20 2,90 2,20
03 Spårvägen—Brommapojkar 2,15 2,90 2,25

klo 21.30 04 Torquay—Portsmouth LC 3,35 2,90 1,65

Keskiviikko 18. 8.
klo 19.45 05 Ruotsi—Itävalta 1,40 3,15 4,60

06 Puola—Espanja 2,75 2,70 1,95
klo 20.00 07 Norja—Turkki 1,55 2,95 3,80

08 Tanska—Hollanti 2,45 2,60 2,20
klo 20.45 09 Belgia—Suomi TV 2 1,40 3,15 4,60
klo 21.15 10 Jugoslavia—Kroatia EM 1,60 2,90 3,60

11 Tshekki—Sveitsi 1,35 3,30 4,85
klo 21.30 12 P—Irlanti—Ranska 3,80 2,95 1,55

Torstai 19. 8.
klo 18.15 13 Kings SC—JiiPee 1,85 3,05 2,60

14 FC Mikkeli—FC Lahti CUP 2,95 2,80 1,80
15 Gnistan—KäPa 1,90 3,05 2,55

Perjantai 20. 8.
klo 19.45 16 Mannheim—Chemnitzer 1,75 2,80 3,15

17 Bochum—Alem Aachen 1,35 3,30 4,85
18 Greuther Fürth—FC Köln 1,95 2,70 2,75

klo 20.15 19 Unterhaching—Duisburg 2,75 2,70 1,95
20 Bielefeld—Hertha 2,65 2,70 2,00

klo 20.45 21 Rennes—Bordeaux 2,60 2,65 2,05
22 Montpellier—Monaco 2,15 2,60 2,50
23 Metz—Lyon 1,85 2,75 2,90
24 St.Etienne—Nancy 1,70 2,85 3,25
25 Le Havre—Sedan 1,65 2,90 3,35
26 PSG—Auxerre 1,25 3,75 5,50
27 Troyes—Strasbourg 2,75 2,70 1,95
28 Maastricht—Ajax 4,00 3,00 1,50
29 Cardiff—Wrexham 1,65 2,90 3,35
30 West Bromwich—Nottingham 2,20 2,60 2,45

Torstai 19. 8.
klo 19.45 31 Trelleborg—Elfsborg 1,55 3,00 3,70

PELIVIIKKO

1       X        2

TULOSVETO
Tiistai 17.8. 1. ÅIFK—Lepa. Voidaan pelata ti 17.8. klo 18.15
asti.
Keskiviikko 18.8. 2. Belgia—Suomi. Voidaan pelata ti 17.8.—
ke 18.8. klo 20.45 asti.
Torstai 19.8. 3. Ilves—HIFK, Tampere Cup. Voidaan pelata ke
18.8.—to 19.8. klo 19.45 asti.
Perjantai 20.8. 4. Rakuunat—FC Jokerit, CUP. Voidaan pela-
ta to 19.8.—pe 20.8. klo 18.15 asti. 5. Tappara—Jokerit, Tam-
pere Cup. Voidaan pelata to 19.8.—pe 20.8. klo 19.45 asti.
Lauantai 21.8. 6. Valioliigaa. Voidaan pelata pe 20.8.— la
21.8. klo 16.45 asti. 1. HJK—RoPS. Voidaan pelata pe 20.8.—
la 21.8. klo 18.15 asti.
Sunnuntai 22.8. 2. Kotkan TP—MyPa. Voidaan pelata la
21.8.—su 22.8. klo 15.45 asti. 3. Arsenal—Manchester U. Voi-
daan pelata la 21.8.—su 22.8. klo 17.45 asti. 4. FC Barcelona—
Zaragoza. Voidaan pelata la 21.8.—su 22.8. klo 20.00 asti.
Maanantai 23.8. 5. FC Jazz—FC Inter. Voidaan pelata su
22.8.—ma 23.8. klo 18.45 asti. 6. Leeds—Liverpool. Voidaan
pelata su 22.8.—ma 23.8. klo 21.45 asti.

VOITTAJAVETO
Voittajaveto 1: Esteratsastus, Breeder's Prize, Ypäjä. Voidaan
pelata to 19.8.—pe 20.8. klo 12.45 asti.
Voittajaveto 2: Esteratsastus, SM-kilpailut, Ypäjä. Voidaan
pelata to 19.8.—pe 20.8. klo 14.15 asti.
Superkaksari 1: Neste Rally Finland 1999. Kokonaiskilpailun
kaksi parasta oikeassa järjestyksessä. Voidaan pelata ke
18.8—pe 20.8. klo 13.50 asti.
Päivän Pari 1: Ravit, Mikkeli. Voidaan pelata to 19.8.— pe
20.8. klo 19.20 asti.
Päivän Pari 2: Soutuliiga, Valkeakoski. 1.kilpailu: Pariai-
ronelonen, naiset 1 700 m. 2.kilpailu: Kahdeksikko, miehet
1 700 m. Voidaan pelata pe 20.8.—la 21.8. klo 12.50 asti.
Supertripla 1: Greyhound, Hyvinkää (pienin panos 2mk). Voi-
daan pelata pe 20.8.—la 21.8. klo 18.30 asti.
Voittajaveto 3: Yleisurheilun MM-kisat, Miesten kuulan voit-
totulos. Voidaan pelata pe 20.8.—la 21.8. klo 20.00 asti.
Superkaksari 2: Yleisurheilun MM-kisat, kuula, miehet. Voi-
daan pelata pe 20.8.—la 21.8. klo 20.00 asti.
Superkaksari 3: Neste Rally Finland 1999. TV-erikoiskoe,
EK23, Ruuhimäki, Erikoiskok. kaksi nopeinta kulj. oikeassa
järjestyksessä. Voidaan pelata la 21.8.—su 22.8. klo 14.45 asti.
Päivän Pari 3: Yleisurheilun MM-kisat. 1. kilpailu: Naisten
100 m voittotulos. 2. kilpailu: Miesten 100 m voittotulos. Voi-
daan pelata la 21.8.—su 22.8. klo 20.00 asti.
Supertripla 2: Yleisurheilun MM-kisat. 1. kilpailu: 100 m, nai-
set. 2.kilpailu: 100 m, miehet. 3. kilpailu: Moukari, miehet.
Voidaan pelata su 22.8. klo 20.00 asti.
Päivän Pari 4: Ravit, Oulu. Voidaan pelata su 22.8.—ma 23.8.
klo 19.20 asti.
Voittajaveto 4: Yleisurheilun MM-kisat, Naisten pituuden
voittotulos. Voidaan pelata su 22.8.—ma 23.8. klo 20.50 asti.
Supertripla 3: Yleisurheilun MM-kisat. 1. kilpailu: Pituus, nai-
set. 2. kilpailu: Kiekko, naiset. 3. kilpailu: Korkeus, miehet.
Voidaan pelata su 22.8.—ma 23.8. klo 20.00 asti.

Moniveto
Moniveto 1: Jalkapallo. 1. Belgia—Suomi. 2. Jugoslavia—Kro-
atia. 3. P-Irlanti—Ranska  Voidaan pelata ti 17.8.—ke 18.8.
klo 20.45 asti.
Moniveto 2: Jalkapallo. 1. FC Jazz—FC Inter. 2. TPV—FC Jo-
kerit. 3. Leeds—Liverpool Voidaan pelata pe 20.8.—ma 23.8.
klo 18.45 asti.

PITKÄVETO

Vermossa on keskiviikkona tarjolla tasokkaat pelikohteet.
Kolmessa V5-lähdössä taistelevat 4-vuotiaat Suomessa syn-
tyneet lämminveriset Derbyn finaalipaikoista.

VIIKON V5-VARMA: Viime vuoden Kriterium kakkonen
Finish on päässyt kovaan iskuun juuri ennen karsintoja. Kari
Lähdekorven valmennettava, tykitti viimeisessä startissaan
uudet ennätyslukemat 13,4 1640 metrin matkalla. Keskiviik-
kona juostava matka on selvästi pidempi, mutta uskotaan sen
jaksavan myös 2600 metriä.

Ensimmäisessä karsintalähdössä lapulle riittänee kaksikko
Pietro Fling ja Will Racing Lady. Pietro Fling kiihdyttää ne-
losradalta, mistä Ilkka Korpi ottanee juoksun hallintaansa en-
siaskeleista lähtien.

Kolmannessa kohteessa juostaan lämminveristen lyhyt ryh-
mä, jonka suosikiksi nousee Jorma Kontion luotsaama Ra-
pidsland`s Brave. Kontio satsannee lähtöön, joka tuottanee
heti alkumetreillä kärkipaikan. Sitkeä Aleksic Milenko ja no-
pea Mombasa lapulle mukaan.

I.P. Sukkulan päänahka on varmasti haluttua kamaa neljän-
nessä kohteessa. Valtaistuimelta kammettu Uja ei ollut vielä
Porin kuningatarkilpailussa parhaimmillaan, mutta nyt se voi
hyvinkin nousta Sukkulan ykköshaastajaksi. Venta, Palma II
ja Vilmiira lapulle mukaan.

Kolmannessa karsintalähdössä tarvitaan lapulle vähintään
neljä valjakkoa, siksi tasaista porukkaa lähdöstä löytyy. Veijo
Heiskasen luotsaama Viking Masa Saito on suosikeista par-
haalla lähtöpaikalla, ja johtanee joukkoja koko matkan. Silver
Legacy epäonnistui pahasti Porissa, mutta lapulta sitä ei kan-
nata unohtaa.
I: 4 Pietro Fling, 10 Will Racing Lady
II: 4 Finish (1,10)
III: 4 Rapidsland`s Brave, 11 Aleksic Milenko, 7 Mombasa
IV: 11 I.P. Sukkula, 12 Uja, 4 Venta, 9 Palma II, 10 Vilmiira
V: 5 Viking Masa Saito, 7 Silver Legacy, 8 Obelix Laukko, 11 V.G. Sha-
dow Blend
Systeemi 120 riviä, 60 markkaa.
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TÄNÄÄN 17.8. klo 18.
Näe MM P.Silvan
ym. VAPAA PÄÄSY

Alkuviikon vajaa pitkävetolis-
ta tarjoaa pelikohteiksi muuta-
man kelvollisen altavastaajan
sekä poikkeuksellisesti pari ko-
toista, harvinaisen korkean ker-
toimen saanutta tasapeliä.

Alkuviikon seinäkohteista toi-
nen löytyy tältä illalta. Kohde
neljä on Englannin liigacupin
ottelu, jossa isäntänä on liigan
alimmalla sarjatasolla pelaava
Torquay. Isännät ovat pelanneet
kotonaan tasan (York 0-0) ja
voittaneet vieraissa (Shrewsbury
2-1).

Vastaan asettuva Portsmouth
on kerännyt lähes vastaavan sal-
don kaksi sarjaporrasta ylempä-
nä. Kotoa on hankittu täysi pis-
tepotti Sheffield Unitedin (2-0)
kustannuksella, viikonloppuna
pistetiliä kasvatti 1-1 -tasapeli

Moulinexilla.
Wolves -ottelussa Rory Allen

teki uudelle seuralle ensimmäi-
sen osumansa. Parivaljakosta
Pompey jatkanee, mutta
avausosassa tasapeli riittää vie-
railijoille, edes niukka tappio ei
vie Alan Ballin miehistön sau-
moja. Torquayn kerroin 3,35
riittää pelisuositukseen.

Toiseksi luottojoukkueeksi
nostetaan Ranskan pääsarjaan
keväällä noussut Troyes. Kak-
kosliigan viimeinen nousija ei
kesäaikana vahvistunut eikä Au-
xerren naapurista olevan yhdis-
telmän budjetti riitä ylimmällä
sarjatasolla säilymiseen.

Vielä ilman pisteitä oleva
Troyes ei kuitenkaan voitoitta
ranskalaista visiittiään tee. Koh-
teessa 27 vastustajaksi asettuva

Strasbourg ei yleensä vierasken-
tällä jyllää. Alain Perrinin val-
mentama joukkue omaa mah-
dollisuudet avausvoittoon, ker-
roin 2,75 riittää suositukseen.

Kolmas, apukohteeksi kel-
puutettava euro-ottelu löytyy
Bundesliigasta. 3-0-tappiolla
kautensa aloittanut baijerilainen
nousija Unterhaching pelaa kau-
den ensimmäisen kotiottelunsa.
Münchenin kaupunginosajouk-
kueen pienellä stadionilla tun-
nelma nousee ja keskikastin
Duisburg voi valmistautua vai-
keuksiin.

Putoajasuosikkeihin kuuluva
Unterhaching (2,75) pystyy pitä-
mään kotitasapelillä aloittaneen
Duisburgin voitoitta.

Torstaisista Kakkosen koh-
teista löytyy harvinaisen korkeat

tasurikertoimet. Itälohkon kak-
kosen ja kolmosen, Kingsin ja
JiiPeen ottelussa kummallakaan
ei ole varaa tappioon. Kohteen
13 rististä tarjotaan kerrointa
3,05.

Länsilohkon helsinkiläisotte-
lussa vierasjoukkue KäPa tarvit-
see pisteitä kipeämmin, mutta
riittääkö taso tasuria parempaan
tulokseen. Myös kohteessa 15
tasapelikerroin on 3,05.

Vihjerivit: Seinäkohteiksi 4.
Torquay (kerroin 3,35) ja 27.
Troyes (2,75).

Apukohteiksi 13. Kings SC-
JiiPee tasapeli (3,05= yhdessä
varmojen kanssa 28,10), 15.
Gnistan -KäPa tasapeli (3,05=
28,10) ja 19. Unterhaching
(2,75= 25,33).

KIMMO HILTULA

Torquay hakee cup-yllätystä

HELSINKI
Urheilutieto

Jalkapalloilun Mestareiden
liigan oikeudet neljäksi vuodek-
si ostamalla kovan kaappauksen
Yleltä toukokuussa tehnyt Nelo-
nen on pestannut pätevät selos-
tajavoimat katsojien nautinnon
varmistamiseen.

Nykyajan sinivalkoinen ääni
Antero Mertaranta selostaa
Mestareiden liigan pelit pari-
naan Jukka-Pekka Jalo ja asian-
tuntijana Keith Armstrong.

Jääkiekkoilun Euroopan lii-
gan (EHL) otteluissa ”se on sii-
nä” Mertarantaa avustavat Jalo
ja Anna Sorainen, tyttönimel-
tään Savela.

— Mertaranta saa tehdä aika-
taulujen salliessa muutakin,
vaikkapa selostaa Ylelle MM-
jääkiekkoa, totesi Nelosen ur-
heiluohjelmista vastaava Jorma
Paakkari.

Aggressiivista
pyrkyä parempaan

Tarkkaan ottaen Mertaranta
on jatkossa CreaSport Pro-
duction Oy:n palveluksessa. Ai-
emmin kesällä CreaVideo Oy
osti osake-enemmistön tv-urhei-
lua tuottavasta Sitruuna Ryhmä
Oy:stä.

— Saimme vinkin, että Ante-
ro on mahdollisesti etsimässä
uusia haasteita. Halusimme vah-
van ammattilaisen joukkoomme.
Antero aloittaa uuden työanta-
jansa tarjoamissa tuotannoissa
tulevan syksyn aikana, toteaa

CreaVideo Oy:n toimitusjohtaja
Jukka Valtanen.

Nelosen osuus kotimaisten
kanavien katsojista on kasvanut
seitsemästä 12:een prosenttiin
vuoden aikana. Uusimman ka-
navan aggressiivinen pyrky pa-
rempaan ei jää tähän, jos se on
nykytoimijoista kiinni.

— Formula-1 on vapaa nykyi-
sestä MTV-sopimuksesta 2001.
Voin jo nyt sanoa, että Nelonen
on kiinnostunut, Jorma Paakkari
ilmoitti.

Jukka-Pekka Jalo selosti tätä
ennen Canal+:lle.

— Jos pääsee selostamaan
Mestareiden liigaa, täytyy olla
hullu kieltäytyäkseen, Jalo pe-
rusteli työnantajan vaihtoa.

— Enää ei tarvitse muistaa
Tampa Bayn nelosketjua, Jalo
hymähti aiempiin kokemuksiin-
sa viitaten.

”Kekellä” kulkee
kentillä ja kulisseissa

Keith Armstrongilla menee
hyvin kentillä ja kulisseissa.
Valkeakosken Haka marssii
Armstrongin komennossa kohti
toista liigamestaruutta peräk-
käin, ja kysyntää riittää myös tv-
kasvona.

— Päätyöni on yhä Hakassa,
jossa sopimustani on kaksi vuot-
ta jäljellä, Armstrong huomautti.

Turhien julkkisten vasta-
painoksi yleistä hälinää par-
haansa mukaan karttava Antero
Mertaranta ei Nelosen infossa
näyttäytynyt.

Antero Mertaranta
selostaa Mestareiden
liigaa neloskanavalla

ÄÄNEKOSKI
Keskisuomalainen

Äänekosken Huiman valmen-
taja Mervi Nurmi sai maanantai-
na varmistuksen siihen, että
joukkueella on tasokas jenkki-
vahvistus myös ensi kaudeksi.
Torstaina Äänekoskelle saapuva
Sylita Thomas on jotakuinkin
185-senttinen sisäpelaaja, joka
on tehnyt viime vuodet kovaa
jälkeä Georgetownin yliopisto-
joukkueessa.

— Videoiden perusteella Sy-
lita on Shauna Tubbsin tyyppi-
nen aggressiivisesti puolustava
sisäpelaaja, Nurmi kertoi.

Thomasin pistekeskiarvo
Georgetownissa oli 14 ja levy-
palloja hän kahmi keskimäärin
kahdeksan per ottelu.

— Tilastot näyttävät hyviltä,
mutta en minä kyllä niiden va-
raan paljon laske. Aikaisemmat
tapaukset ovat osoittaneet, että

amerikkalaisten tilastointi ei
kerro ainakaan koko totuutta.

Äänekoskelle oli tarjolla
myös naisten NBA-taustan
omaavia pelaajia, mutta hinta
olisi ollut liian kova.

— Keski-Euroopassa makse-
taan puolet enemmän kuin meil-
lä, joten eihän sikäläisten seuro-
jen kanssa kannata lähteä kilpai-
lemaan, Nurmi sanoi.

Huimalla on koossa 12 pelaa-
jaa käsittävä joukkue, jota pyri-
tään täydentämään vielä yhdellä
EU-pelaajalla.

— Sellainen on koko ajan
haussa, mutta näyttää siltä, että
pitkiä pelaajia on tarjolla todella
vähän. Takapelaajia kyllä löy-
tyisi pilvin pimein, mutta niitä
meillä on omastakin takaa, Nur-
mi sanoi.

Yksi mahdollisuus on turvau-
tua Tina Douglas-Pederseniin,
joka pelasi joukkueessa viime
kaudella.

Huiman naisjoukkueelle
tasokas jenkkivahvistus

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Antero Mertaranta seurasi Mestareiden Liigaa Neloselle.

Greene virallisesti
maailman nopein

JYVÄSKYLÄ
Anni Kettunen

MM-rallin pärinä kuuluu lä-
hes viiden vuoden tauon jälkeen
jälleen Veikkauksen vetokoh-
teissa. Tällä viikolla superkaksa-
rissa veikataan Jyväskylän MM-
rallin kokonaiskilpailun kahta
parasta kuljettajaa ja myös rallin
päättävän erikoiskokeen Ruuhi-
mäen kahta parasta kuljettajaa.

Edellisen kerran MM-ralli
esiintyi veikkauslistalla 1995.
Tuolloin vetokohde Ruotsin ralli
päättyi Mitsubishin tehdasmää-
räykseen; Tommi Mäkinen sai
luvan laskea tallitoverinsa ja
isäntämaan kuljettajan Kenneth
Erikssonin ohitseen ja kilpailun
voittoon. Yleisö raivostui, Veik-
kaus hukkui negatiiviseen pa-
lautteeseen ja sai ryhtyä lato-
maan panoksia tiskiin rahojaan
takaisin vaatineille asiakkaille.

Se oli viimeinen pisara. MM-
rallit saivat kenkää vetolistalta.

Mutta nyt pannan on katsottu
jatkuvan tarpeeksi pitkään.

— Haluamme taas kokeilla,
kuinka hyvin ralli vetää peli-
markkoja, Veikkauksen tuote-

päällikkö Jari Vähänen toteaa.
Vähäsen mukaan aika on nyt

kypsä MM-rallin ”vapauttami-
seen”. Veikkauksessa katsotaan,
että vedonlyöjät ovat tiedosta-
neet autourheiluun olennaisesti
kuuluvat erityispiirteet, kuten
tallimääräykset.

— Ruotsin tapahtumien ai-
kaan vuonna 1995 ralli oli vielä
melko uusi vedonlyöntikohde,
eivätkä ihmiset olleet kovain-
kaan tietoisia, mitä lajiin voi si-
sältyä. Nyt tilanne on toinen.

TV-ek lisää
mielenkiintoa

Paitsi kokonaiskilpailun kahta
parasta, ralliurheilun ystävillä
on mahdollista veikata myös yh-
den yksittäisen pikataipaleen
kahta parasta.

— Kokonaiskisa on ilman
muuta kiinnostava. Ja uskomme,
että myös viimeisenä ajettava te-
levisio-ek pistää kuljettajat yrit-
tämään parastaan, Vähänen sa-
noo.

Ja syy tähän löytyy tietysti
ylimääräisistä MM-pisteistä, joi-
ta tv-erikoiskokeilta jaetaan
voittajalle kolme, toiseksi tul-

leelle kaksi ja kolmannelle yksi.
Pätkälle voivat osallistua myös
ne kuljettajat, jotka ovat aikai-
semmin joutuneet keskeyttä-
mään kokonaiskilpailun. Jos
vain ajokki on siinä kunnossa,
että se liikkuu.

Ruuhimäki on myös Jyväsky-
län MM-rallin perinteisimpiä ja
myös maineikkaimpia erikois-
kokeita. 

Mutkikas tie ja komeat hyp-
pyrit ovat tarjonneet ralliyleisöl-
le viihdettä yllin kyllin ja samal-
la pätkä on seulonut jyvät aka-
noista myös kuljettajia ja autoja
ajatellen.

Jari Vähäsen mukaan MM-
rallien tv-pikataipaleet tulevat
jatkossakin pääsemään veik-
kauksen vetolistalle. Kokonais-
kilpailujen osalta päätöksiä teh-
dään Jyväskylän MM-rallin jäl-
keen.

”Formuloista
hyötyä rallille”

— Katsotaan nyt kuinka ko-
konaiskisa kerää pelimarkkoja.
Jatkosta sovitaan sitten, kun las-
kelmia on tehty. Televisioitavat
pikataipaleet kuuluvat sen sijaan

jatkossakin vetokohteisiin.
MM-ralli sai ”potkut” talli-

määräysten takia, mutta formula
1 -ajoissa ajatus ei tule Veik-
kauksessa edes mieleen, vaikka
Mika Salo joutui laskemaan tal-
litoverinsa Eddie Irvinen ohit-
seen ja voittoon Hockenheimin
osakilpailussa reilut kaksi viik-
koa sitten.

— Ihmiset ovat viime vuosina
sisäistäneet nämä autourheilun
systeemit. Salo—Irvine-tapauk-
sen jälkeen yleisö ei edes oi-
keastaan reagoinut. Parisenkym-
mentä soittoa ehkä saimme, pro-
sentuaalisesti se on ”nollapilk-
kujotain”, kun ajatellaan, että
pelaajia oli tuolloin 100 000—
200 000. Eikä tietääkseni vaka-
vissaan kukaan vaatinut raho-
jaan takaisin. Mielestäni tiedo-
tusvälineet nostivat asiasta kaik-
kein suurimman metelin, Vähä-
nen sanoo.

Naurahtaen hän myös toteaa,
että formuloista on tavallaan ol-
lut hyötyä myös rallille. F1-sir-
kuksen myötä autourheilun mo-
nesti kummallisilta tuntuvat ku-
viot on juurrutettu ihmisten aja-
tuksiin, ja näin MM-rallistakin
voidaan taas lyödä vetoa.

■ Veikkaus otti MM-rallin takaisin vedonlyöntilistoille viiden vuoden tauon jälkeen.
■ TV-pikikset jäävät listoille, kokonaiskilpailujen osalta päätös tehdään myöhemmin.

MM-ralli pääsi pannasta

ARI HAAPA—AHO

MM-ralli on palautettu Veikkauksen vedonlyöntikohteeksi. Tällä viikolla superkaksarissa ovat Jyväskylän MM-rallin kokonaiskilpai-
lun kaksi parasta sekä Ruuhimäen tv-erikoiskokeen kaksi parasta. Näin Harri Rovanperä on lähdössä loikkaan Ruuhimäen hyppy-
rissä kaksi vuotta sitten.

■ TV-pikistä seitsemättä kertaa nuotittava Harri
Rovanperä ei uskalla veikata voittajaa.

Ruuhimäki ei
anna anteeksi

yhtäkään virhettä

Tällaisten nuottien mukaan Harri Rovanperä ja Risto Pietiläi-
nen tahdittavat Seatiaan Ruuhimäen erikoiskokeella.


