
Teemu Palokangas

Televisioitavasta erikoisko-
keesta on tulossa ensi vuonna
pakollinen kaikissa MM-rallin
osakilpailuissa. Muutos palvelee
ennen kaikkea Bernie Ecclesto-
nen hallitsemaa konsernia, joka
omistaa kaikkien FIA:n alaisten
autourheilusarjojen markkinoin-
ti- ja televisiointioikeudet.

Konserni voi jatkossa tarjota
lähes joka sunnuntai viihdettä
autourheilun ystäville. Sunnun-
tai-iltapäivänä tuutista tulee jo-
ko formula ykkösiä tai MM-ral-
lia.

Ecclestonella itsellään lienee
myös näppinsä pelissä muutok-
sissa, sillä hän pystyy FIA:n va-
rapuheenjohtajan pallilta käyttä-
mään aikamoista vaikutusvaltaa.

Rallin viimeisen, sunnuntaina
ajettavan Ruuhimäen erikoisko-
keen tuottaa Yleisradio, mutta
kaikki tekniset yksityiskohdat
käydään läpi Ecclestonen poru-
kan kanssa. Ohjelman tuottava
Pekka Kaidesoja Yleisradiosta
asettaa sanansa kohteliaasti.

— Ecclestonen porukan kans-
sa työskenteleminen on hyvin
työlästä.

Yleisradiolla on
näytön paikka

TV-erikoiskoetta on kokeiltu
aikaisemmin vain Korsikassa,
jossa järjestelyjä ei juuri kiitelty.
Televisioinnista tuli liian seka-
va. Sitäkin suuremmalla syyllä
Ylellä on nyt todellinen näytön
paikka.

— Koko televisiointikäytäntö
hakee vielä muottiaan. Meillä
on nyt kokonaan erilainen kon-
septi kuin Korsikassa, kertoo
Kaidesoja.

Kansainvälinen autourheilu-
liitto FIA suosittaa TV-erikois-
kokeen kestoksi noin kymmentä
minuuttia. Näyttävistä hypyistä
kuulu Ruuhimäen EK on vain
seitsemän kilometriä pitkä, joten
huippukuskit selvittävät sen
noin neljään minuuttiin.

— Autoja lähtee liikkeelle
kolmen minuutin välein ja radal-
la on siten yhtä aikaa vain kaksi
autoa. Näin vältetään turhaa se-

kavuutta, Kaidesoja perustelee.

Ruuhimäellä on
lähes 30 kameraa

Tiivistetty kisa sitoo silti val-
tavan määrän kalustoa. Erikois-
kokeelle on sijoitettu kaksikym-
mentä televisiokameraa, autois-
sa on kuusi kameraa ja yksi ka-
mera seuraa autoja helikopteris-
ta. Yleisradion väkeä on paikal-
la lähes sata.

Pekka Kaidesoja on käynyt
järjestelyt tarkkaan läpi ja hän
sanoo tv-kameroiden kattavan
koko erikoiskokeen. Matkan
puolessa välissä on väliaikapis-
te, joka hoitaa väliaikatietoutta
ruutuun hiihtokilpailuista tut-
tuun tyyliin.

Erikoiskokeen selostaa Ante-
ro Mertaranta ja kommentaatto-
riksi tulee seitsemänkertainen
suurajovoittaja Hannu Mikkola.
Kovin vastuu taitaa kuitenkin

olla ohjaaja Kalevi Korpelalla,
jonka säätelemää lähetystä seu-
raavat miljoonat TV-katsojat
ympäri maailman.

Keskeyttänytkin voi
saada MM-pisteitä

Ruuhimäen erikoiskokeelle
voivat osallistua keskeyttäneet-
kin miehistöt ja pätkältä jaetaan
erillisiä MM-pisteitä. EK:n voit-
taja saa kolme pistettä, toiseksi

tullut kaksi ja kolmas yhden pis-
teen. Yleiskilpailun paras voi
siis TV-kokeen voittaessaan
saada yhteensä 13 pistettä.

Kärkiautot lähtevät pätkälle
yleiskilpailun tilanteen mukaan
käännetyssä järjestyksessä. Tar-
koituksena on pitkittää jännitys-
tä viimeisen auton maaliin tu-
loon saakka.

Ruuhimäeltä voittajakolmik-
ko ajaa vajaan kilometrin pää-
hän palkintopallille, jonka taak-

se muut kuljettajat ryhmittäyty-
vät. Näin tarjotaan TV-katsojille
yhtenäinen ralliviikonlopun pää-
tös.

Ensi vuonna kaikkien MM-
rallien viimeinen pikataival on
tarkoitus televisioida.

Suunnitelmissa on, että TV-
erikoiskoe olisi päivän ainoa. Se
merkitsisi käytännössä sitä, että
rallit venähtäisivät neljän päivän
mittaisiksi, mikä ei huippukul-
jettajia miellytä. 
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Suomea.
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TOURULA

Metsä-Serla
Rantaväylä

SEPPÄLÄ

Tuohimutka

AittorinneVammas
Tourulantie

MUISTA MYÖS
YLIVOIMAINEN

25000:n varaosa- ja tarvikenimikkeen joukosta löydät myös satoja muita tarjouksia.

TÄYSSYNTEETTINEN
NESTE 1
5W50
4 L

99,-99,-

LISÄVALOSARJAT
ALK.
375,-

Rallireitille mukaan:

PIENOISRADIO
45,-

(useita värejä)

Kisalähetykset talteen:

VIDEOKASETIT
180 min.
69,-/3 kpl!

Entäs jos sataa?

SADEVIITTA

69,-
sille on käyttöä myöhemminkin.

69,-

Ennen kuin lähdet seuraamaan
Neste-rallia, poikkea Varaosa-
Maailmaan ja varustaudu
matkaan huolella. Meiltä saat
tuotteet joiden ansiosta ralli
onnistuu omalta osaltasi hyvin
voittipa sen kuka tahansa.

69,-/3 kpl!

Rallitarjoukset voimassa
lauantaihin 21.8.99
saakka. Niillä voitat sinäkin.

KESKITY
OLENNAISEEN

■ Yhden miehen hallitsema bisnes muokkaa kilpailuja. Ruuhimäen TV-erikoiskokeesta jaetaan ylimääräisiä MM-pisteitä.

Rallista säännöllistä televisioviihdettä

ARI HAAPA-AHOLähes 30 kameraa pitää Tommi Mäkistä silmällä ensi sunnuntaina Ruuhimäen kuuluisalla pomppupätkällä.

F1-sirkuksen vahvaa miestä Bernie Ecclestonea on kiittäminen
muun muassa siitä, että Jyväskylän MM-rallin viimeinen erikois-
koe nähdään tänä vuonna televisiosta. Ensi vuonna kaikkien
MM-rallien viimeinen pikataival on tarkoitus televisioida.

PAUL HACKETT/REUTER

Ecclestonen
porukan
kanssa
työskentely
on hyvin
työlästä.
Pekka Kaidesoja
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