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ESPOO
STT

Suomi selvitti tennistermejä lai-
naten ensimmäisen eräpallon,
kun koripallomaajoukkue rynnis-
ti voittoon Hanno Möttölän 42
pisteen avulla Islannissa. Jouk-
kueet kohtaavat tänään lauantai-
na Espoon Areenassa  jälleen
EM-karsinnassa, ja vaatimus on
Suomelle sama. Voitto tarvitaan.

Islannissa kotijoukkue repäisi
nopeasti alussa terävän johdon.

– Meidän on alusta alkaen pys-
tyttävä parempaan henkilökoh-
taiseen puolustukseen. Emme saa
päästää islantilaisia hurlumhei-
vaihteeseen lainkaan, tiesi pää-
valmentaja Ari Tammivaara.

Hyökkäyspelissään Suomi on
todennäköisesti sopeutumisen
edessä. Hanno Möttölä sai keski-
viikkona riehua hyökkäyskorilla
mielensä mukaan. Islanti tuskin
sallii samanlaista ilotulitusta.

– Islannin on oikeastaan pakko
yrittää tehdä jotain Hannon suh-
teen eri tavalla. Toivon, että he
jotain yrittävätkin. Paikkapuolus-
tusta tai tuplausta tullaan näke-
mään. Onneksi Hanno on hyvä
syöttämään, sanoi Tammivaara.

Möttölän syöttötaito saattaakin
nousta tulevissa peleissä esille,
jos vastustajat ryhtyvät ottamaan
209-senttistä suomalaisjättiä kah-
della miehellä. Tällöin on aina
yksi suomalainen vapaana, joka
on nopealla pallonsiirtelyllä löy-
dettävä.

Pratesi
sivussa

Suomen valtit Islantia vastaan
ovat selkeät. Joukkue on vieraita
huomattavasti isokokoisempi.

– Pituusylivoimaa meidän on
pystyttävä hyödyntämään. Turha
meidän on lähteä viskomaan kau-
kaa, kun korin läheisyydestä pis-
teitä saa helpommalla, arvioi
Möttölä.

Koripallomaajoukkue joutuu
Islannin kaatoon ilman Saksassa
ammattilaisena pelaavaa Mauri-
zio Pratesia. 

Pratesi satutti keskiviikkona
nilkkansa, kun Suomi kävi hake-
massa EM-karsintojen avaus-
voittonsa Reykjavikista.

– Islannissa lattia oli todella li-
kainen ja liukas. Liukastuin ko-
rilleajotilanteessa ja nilkka vään-
tyi. Kun kehon lämpö oli päällä,

pystyin pelaamaan ottelun lop-
puun saakka, mutta jälkikäteen
nilkka alkoi turvota ja kipeytyä,
Pratesi kertoi perjantaina.

Pratesin vamma ei ole vakava,

mutta pelaaja päätti yhdessä Suo-
men valmennusjohdon kanssa
välttää riskejä. Pratesin tilalla pe-
laa Pasi Riihelä. Pratesi aikoo pa-
lata kentälle ensi keskiviikkona

Irlantia vastaan Salossa.
Pratesi oli Islannissa Suomen

toiseksi paras pistemies kymme-
nellä pisteellään, kun Suomi voit-
ti 84–73.

Puolustuksen on syytä pitää
■ Suomi tarvitsee koripallon EM-karsinnassa toisen voiton Islannista.

KIMMO MÄNTYLÄ / LEHTIKUVA

Suomen valttina koripallon EM-karsinnassa Islantia vastaan on pituusylivoima. – Sitä meidän
on pystyttävä hyödyntämään. Turha on lähteä viskomaan kaukaa, kun korin läheisyydestä pis-
teitä saa helpommalla, arvioi Hanno Möttölä.

HELSINKI
STT

Helsingin Jalkapalloklubin pääl-
lystö kuin myös miehistö vaikut-
ti hyvin tyytyväiseltä perjantaina.
HJK oli palaamassa voitokkaalta
Ventspils-matkalta Latviasta,
kun se sai tietää kohtaavansa UE-
FA-cupin ensimmäisellä kierrok-
sella Parman.

– Italialainen, Serie A, vankka
futiskulttuuri ja kova seuraran-
king. Kaikkiaan eurooppalainen
huippuvastustaja, HJK:n apulais-
valmentaja Tuomo Saarnio välit-
ti omat ja miehistön tunnelman-
tekijät Riikaa lähestyneestä linja-
autosta.

Saarnion tavoin toimitusjohta-
ja Kari Haapiainen, joka oli seu-
raamassa arvontaa paikanpäällä
Monacossa, kuulosti erittäin tyy-
tyväiseltä.

– Hyvin arvottu. Saimme vas-
taan nimekkään italialaisen vas-
tuksen, Haapianen pohti poistut-
tuaan arvontapaikalta Monacon
rannan kupeessa sijaitsevasta
Grimaldi-centeristä.

Parma on joukkue, joka toden-
näköisesti kiinnostaa suomalaisia
jalkapallofaneja huomattavasti
enemmän kuin torstainen Joke-
rien UEFA-cupin karsinnan vas-
tus TsSKA Dynamo Kiova. Jo-
kerien jälkimmäisen tappion uk-
rainalaisille näki Helsingissä
vain reilut 1 200 katsojaa.

Menestystä 
ja tarkkailua

HJK joutuu Jokerien tavoin
myös aloittamaan vieraissa. Par-
ma isännöi 13. syyskuuta pelatta-
vaa kamppailua, ja Klubin vihe-
riöllä taidot mitataan kaksi viik-
koa myöhemmin.

– Ainahan sitä aloittaisi kan-
sainväliset ottelut mieluummin
vieraissa, jos saisi itse päättää.
Vieraissa haetaan hyvää tulosta
ja ratkaisu pyritään tekemään sit-
ten kotona, Saarnio selvitti on-
nettaren suotuisuutta.

Parma putosi keskiviikkona
Mestareiden liigasta, kun se kär-
si karsinnassa tappion ranskalai-
selle Lillelle 1–2.

Jalkapalloseura Parma, joka on
perustettu 1913, menestyi varsin
hienosti etenkin viime vuosikym-
menellä. Se ylsi saapasmaan cup-
mestariksi 1992 ja 1999, vei
maan liigacupin 1999, voitti Eu-
roopan cup-voittajien cupin 1993
ja Euroopan supercupin 1994.
UEFA-cupin voittoa Parma on
päässyt juhlimaan kaksi kertaa:
1995 ja 1999.

Italiassa sarjakausi alkaa vasta
tänään lauantaina. HJK aikoo
seurata tarkkaan, missä vireessä
sen vastus on cup-ottelun edellä.

Haka myös
tyytyväinen 

Myös Valkeakoskella oltiin
tyytyväisiä UEFA-cupin ensim-
mäisen kierroksen arvontatulok-
seen. Hakan toiminnanjohtaja
Karri Kekkosen mukaan Saksan
2. bundesliigassa pelaava Union
Berlin oli Hakalla mieluisin vas-
tustaja arvontakorin vaihtoeh-
doista.

– Arpa olisi voinut olla paljon
pahempi. Vastustaja on kova,

mutta voitettavissa, Kekkonen
kertoi.

Myös Hakan valmentaja Keith
Armstrong oli tyytyväinen saksa-
laisseuran tultua vastustajaksi.
Armstrongia ilahduttaa myös se,
että joukkueen loukkaantumisti-
lanne on helpottumassa.

– Ville Väisänen, Valeri Popo-
vitsh ja Jarmo Saastamoinen ovat
kuntoutumassa ja se tietysti hel-
pottaa tilannettamme.

Haka aloittaa otteluparin koti-
kentällä 13. syyskuuta ja kahden
viikon kuluttua valkeakoskelai-
set matkustavat Berliiniin.

– Pelaamme kotiottelumme
Tehtaan kentällä Valkeakoskella.
Siitä ottelusta hyvä tulos ja kaik-
ki on mahdollista, Karri Kekko-
nen sanoi.

Haka pääsi mukaan UEFA-cu-
pin ensimmäiselle kierrokselle,
vaikka joukkue hävisi Mestarei-
den liigan kolmannella karsinta-
kierroksella Liverpoolille. Sään-
töjen mukaan kolmannella kar-
sintakierroksella pudonneet
joukkueet jatkavat UEFA-cupis-
sa.

”Hyvin arvottu”, tuumi HJK
UEFA-cupvastuksestaan

HELSINKI
Urheilutieto

Jalkapalloliiga on ainoa Suomen
merkittävistä palloilusarjoista,
joka pelaa jääräpäisesti kaksin-
tai kolminkertaista sarjaa. Jää-
kiekkoilussa ylimääräiset paikal-
lispelit ovat arkipäivää tarjoten
naapuruksille kahdeksan kohtaa-
mista jo runkosarjan aikana.
Myös pesä- ja koripalloilussa on
haettu runkosarjaan lisää ottelui-
ta paikallispelien myötä. 

Ensi talvena kokeilijoiden
joukkoon liittyy lentopalloilu,
kun miesten liigassa pelataan
kaksinkertaisen sarjan (22 otte-
lua) lisäksi paikallispelit (4) nel-
jässä kolmen joukkueen lohkos-
sa. Paikallislohkot on muokattu

puhtaan maantieteellisesti, mutta
kaksinkertaiseen sarjaan yli 15
prosentin lisäyksen tuovina niillä
lienee myös urheilullista painoar-
voa. 

Lentopallo on maantieteellises-
ti laajin palloilusarjamme, joten
paikallispeleillä säästää huomat-
tavasti matkakuluissa. Aidot pai-
kallispelit tosin käydään vain Ro-
vaniemellä (NaPa–PerPo), Lou-
nais-Suomessa (Loimu–Piivol-
ley) ja Hämeessä (Isku–Volley-
VaLePa). 

– Tämä on varmasti kokeilemi-
sen arvoinen idea. On selvä, että
paikallispeleistä kate jää tavallis-
ta suuremmaksi, koska kulut ovat
pienemmät, korostaa rovanieme-
läisen nousijaseuran Perungan
Poikien manageri Oiva Tapio.

Paikallislohkoiksi tulevat etelä
(Raision Loimu, Salon Piivolley
ja vantaalainen Korson Veto),
keski (Vammalan Lentopallo,
tamperelainen Isku-Volley ja
Muuramen Lentopallo), Savo
(savonlinnalainen East-Volley,
Keski-Savon Pateri ja Pielaveden
Sampo) sekä pohjoinen (Oulun
Etta sekä rovaniemeläiset Napa-
piirin Palloketut ja PerPo). 

Pelejä arvellaan urheilulliseksi
voitoksi Isku-Volleylle. VaLePa
on kokematon joukkue ja Muur-
Le kamppailee kroonisessa raha-
pulassa. Taloudellisesti eniten
hyötynevät Rovaniemellä napit
vastakkain olevat NaPa ja PerPo.

– Meille olisi ollut elinehto, et-
tä Rocks (Helsinki) pelaisi sar-
jassa, korostaa paikallispelejä

KoVen pelaajavalmentaja Mark-
ku Mäkinen. Rovaniemeläisseu-
rojen kauden matkabudjetti hipoo
150 000 markkaa. Keskinäisiin
peleihin odotetaan vähintään 600
katsojaa, kun normaali ottelu saa-
tetaan pelata 250 hengelle. 

– Meille Oulun matkakin on
pitkä, mutta matkustaminen ei
ole ongelma. Kolme kautta sitten
sarja oli nelinkertainen ja lähin
vastustajamme Keski-Suomesta,
muistuttaa NaPan joukkueenjoh-
taja Erkki Kuoksa. 

– Urheilullisesti lohkojako ei
ehkä ole tasapuolinen, mutta toi-
vottavasti kovat ottelut hyödyttä-
vät loppukautta ajatellen, pohtii
East-Volleyn puheenjohtaja Kari
Seppänen. Lentopalloliiga käyn-
nistyy 5. lokakuuta.

Lentopalloliiga kokeilee
paikallispelikierroksia

Tulokset

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Heikkilä

Killerin rallikansanjuhla oli tällä
kertaa vielä viime vuotistakin
ehompi tapahtuma. Vuosi sitten
nähty yksitoikkoinen raviratao-
vaalin ympärijurnutus oli muisto
vain. Radalle oli rakennettu muu-
tamia näppäriä mutkia ja sopivan
ahdas silta-tunneli-yhdistelmä.
Autot rynnistivät radalle pareit-
tain, mikä toi hommaan kiihkeää
kaksintaistelun tuntua.

Ehkä tiukimman taiston kävi-
vät Peugeotin Marcus Grönholm
ja Skodan Armin Schwarz. Rei-
luilla ajolinjoilla revitelleet pilo-
tit saivat yleisöltä raikuvat suo-
sionosoitukset. Vielä kovempaa
mekkalaa aiheuttivat vain vete-
raanit Juha Kankkunen ja Mark-
ku Alen.

– Ihan kivaahan tää nyt on. Pa-
rempi pätkä kuin viime vuonna,
luonnehti Grönholm uusittua Kil-
leriä.

Vanha kulunut sanontahan
kuuluu, että tällaisilla erikoisko-
keilla ei voi rallia voittaa, hävitä
vain. Silti ylivarovaiseen ajoon
kukaan ei sortunut. VIP-kylän si-
niseltä matolta ajoa seuranneet
rahakirstujen haltijatkin olivat
varmasti tyytyväisiä näkemään-
sä. 

Esimerkiksi Pasi Hagström
kolhaisi Corollansa takakulmaa
oikein kunnnolla taistellessaan
Juha Kankkusta vastaan. Oikean
takavalon rippeet jäivät muistok-
si hevosille.

”Nää on vaikeita”
tuumasi Alen

Harri Rovanperä ei pystynyt
tarjoamaan yleisölle vastinetta
koko rahan edestä. EK kahdek-
salla Laukaassa katkennut iskari
jarrutti ikävästi menoa, vaikka
mies korjasikin sen juuri ja juuri
ajettavaan kuntoon ennen Kille-
riä.

– Mukavalta pyöritykseltä tä-
mä vaikutti, mutta en uskaltanut
oikein ajaa kunnolla. Varovasti
tästä pitää körötellä huoltoon, et-
tei auto lopullisesti hajoa, Ro-
vanperä totesi verkkaisen ajelun
päätteeksi.

Veteraani Markku Alen on yhä
syvällä rallikansan muistissa.
Killerin arviolta yli kymmentu-
hatpäinen yleisö piti kovinta me-
teliä Alenin saapuessa radalle.
Alen pyöritteli ajan 1.23,2 ja si-
joittui pätkällä 11:nneksi.

– Nää on vaikeita tällaiset pie-
net pyöritykset, Alen totesi ja il-
mettä synkensivät päivän aikana
vaivanneet tekniset murheet.

Killerin pohjat kirjattiin Carlos
Sainzille ja Petter Solbergille.
Kumpikin kiersi 2,06 kilometriä
pitkän, muunnellun kaviouran ai-
kaan 1.21,2. Viime vuonna Kille-
rin pituus oli 2,23 kilometriä ja
Tommi Mäkisen pohja-aika
1.07,09. Rataa voinee siis kutsua
astetta tai paria vaativammaksi.

Killerin kavioura oli nyt
kiemuraisempi ja parempi

RISTO AALTO

Markku Alen oli Killerillä 11:s. – Nää on vaikeita tällaiset pienet pyöritykset, Alen totesi 

LAUKAA
Joni Malkamäki

Keskisuomalaisen ralliliitteessä
esitellyn saarijärveläisen Antti
Asunnan ralli päättyi pahimmal-
la mahdollisella tavalla. Rallikul-
jettajan uraa rakentava Asunta
ajoi ensimmäisellä erikoisko-
keella Valkolassa kiveen ja kes-
keytti. 

Asunnan ralli kesti runsaat kol-
me kilometriä.

– Kun jostain löytäisi partate-
rän..., epäonninen soturi tuumasi
hirtehisesti.  

– Ajolinja ajautui liukkaalle ir-
tohiekalle nopeassa oikealle
kääntyvässä mutkassa. Kuskin-
puoleinen takapyörä löi kiveen ja
auto pyörähti 360 astetta. Pyörä
taittui alle. Ei siinä ollut mitään
tehtävissä, Antti murehti.

– Tulipahan halpa kilpailu,
kuljettaja lohduttautui surullise-
na.

Antti A. ajoi kiveen

KARI ROUHIAINEN

Antti Asunnan kisa päättyi pahimmalla mahdollisella tavalla. Kes-
keytys ensimmäisellä erikoiskokeella.

Kato isi!

DOWN LEIKKONEN

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Jouko Puhakka hallitsi N-ryhmän
taistelua tuttuun tyyliinsä. Hän
ajoi pohja-ajan kaikille metsäpät-
kille kahta lukuunottamatta. Pu-
hakka johtaa N-ryhmää perjan-
tain jälkeen lähes puolella mi-
nuutilla ennen Juha Saloa. Kol-
mantena oli ensimmäisen päivän
jälkeen Jouni Ampuja.

– Mitään ongelmia ei ole ollut.
Sillä tavalla on yritetty tulla, että
muut eivät kovin kauaksi karkai-
si, tuumasi Puhakka, joka on
yleiskilpailussa 29:ntena vajaat
viisi minuuttia kärjestä.

Vaikka Puhakka paukutteli N-
ryhmän pohja-aikoja erikoisko-
keella, kertoi hän tulleensa kiviä
kierrellen.

– Tässä rallissa ei pitkälle pää-
se, jos lähtee ajamaan samanlais-
ta vauhtia kuin SM-rallissa. Kiviä
on tiellä todella paljon. Mutta ei
ole helppoa ajaa nätisti. Tässä
vaaditaan malttia todella paljon,
Puhakka kertoi.

Puhakka hallitsee N-ryhmää
niin suvereenisesti, että hän voi
tarkkailla tilannetta ja lisätä
vauhtia, jos tarve vaatii.

– Lauantain pätkät ovat sellai-
sia, että niillä voi ajaa vähän ko-
vempaa, Puhakka lähetti surulli-
sia uutisia kilpakumppaneilleen.

N-ryhmässä kolmantena oleva
Ampuja harmitteli pieniä ajovir-
heitään. – Risteyksiä on vedetty
leveäksi ja sellaista. Tänään on
ollut niin erityyppisiä pätkiä, että
en ole oikein löytänyt rytmiä.
Lauantaina erikoiskokeet ovat jo-
tenkin selkeämpiä.

N-ryhmää
tahdittaa

Jouko
Puhakka

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Toni Gardemeisterin ralli on su-
junut mollivoittoisissa merkeissä.
Gardemeister tuskaili Mitsubis-
hin jarrujen takia viisi erikoisko-
etta ja ajoi jopa lievästi ulos Pal-
sankylän erikoiskokeella.

– Autosta hävisivät jarrut. Jou-
duin lyömään neloselta ykkösel-
le ja kääntämään penkkaan, että
pysyttiin tiellä. Kun auto lähti
pyörähtämään niin mä painoin
kaasun pohjaan, että se ei mene
katon kautta ympäri, Gardemeis-
ter kuvaili.

Mitsubishin mekaanikot korja-
sivat huollossa auton jarrut, mut-
ta Gardemeisteria odotti ikävä yl-
lätys juuri, kun hänen olisi pitänyt
lähteä huollosta päivän neljälle
viimeiselle erikoiskokeelle.

– Istuin autossa ja painoin vii-
meisen kerran jarrupoljinta, mut-

ta poljin meni ihan pohjaan. Me
vaihdoimme jarruista kaiken
muun paitsi pääsylinterin, joka
piti sitten vielä vaihtaa. 

– Toni pääsi lähtemään yhdek-
sän minuuttia myöhässä, Mitsu-
bishin rallitallin tekninen asian-
tuntija Lasse Lampi selvitti.

Gardemeister sai puolitoista
minuuttia aikasakkoa ja putosi
kauas kärjestä. Hän vetäytyi yö-
tauolle yleiskilpailun 22:ntena
3.43,0 minuuttia kärjen perässä.

– Olen todella masentunut.
Olin ihan varma, että tämä ralli
menee hyvin, mutta nyt tämä on
mennyt päin persettä. Auto ei ole
ollut yhtään samanlainen kuin
Mänttä-rallissa, Gardemeister
murisi.

Gardemeister putosi kärjestä
heti ensimmäisellä erikoiskokeel-
la eikä hän ollut yleiskilpailussa
missään vaiheessa 16. sijaa kor-
keammalla.

Gardemeisterin ralli
pilalle jarrujen takia

Tilanne
1. päivän jälkeen
Ralliautoilun MM-sarjan kilpailu 9/14, Jy-
väskylän MM-ralli.  Kärjen tilanne perjantain
osuuden (9/21 ek:ta) jälkeen:
1) Richard Burns Englanti, Subaru 1.06.12,1,
2) Marcus Grönholm/Timo Rautiainen Peu-
geot jäljessä 3,5 sekuntia, 3) Markko Märtin
Viro, Subaru –13,6, 4) Didier Auriol Ranska,
Peugeot –29,0, 5) Harri Rovanperä/Risto Pie-
tiläinen Peugeot –35,1,  6) Colin McRae
Skotlanti, Ford –43,0, 7) Petter Solberg Nor-
ja, Subaru –49,8, 8) Jani Paasonen/Arto Ka-
panen Ford –51,1, 9) Carlos Sainz Espanja,
Ford –57,7, 10) Juha Kankkunen/Juha Repo
Hyundai –1.11,2,
11) Sebastian Lindholm/Timo Hantunen Peu-
geot –1.31,6,... 14) Pasi Hagström/Tero Gar-
demeister Toyota –1.45,6, 15) Juuso Pykälis-
tö/Esko Mertsalmi –1.51,2, 16) Janne Tuohi-
no/Petri Vihavainen Toyota –2.16,8,... 22)
Toni Gardemeister/Paavo Lukander Mitsu-
bishi –3.43,0, 23) Markku Alén Ford/Ilkka
Riipinen –3.50,7, 24) Jouni Ahvenlammi 
Toyota –4.18.8...29) Jouko Puhakka  Mitsu-
bishi (N-ryhmän kärjessä) –4.59,2...31 Juha
Salo Mitsubishi –5:25.4, 32) Jouni Ampuja
Mitsubishi – 5:31.3.

Ek 1,
Valkola 1 (8,42 km)
1) Rovanperä 4.27,2, 2) Grönholm –0,8, 3)
Burns –1,9, 4) Auriol –2,1, 5) Märtin –2,4, 6)
Paasonen –3,7, 7) Sainz –4,5, 8) Lindholm
–4,5, 9) Eriksson –4,9, 10) McRae –7,9

Ek 2,
Lankamaa 1 (23,47 km)
1) Grönholm 11.35,5, 2) Rovanperä –0,3, 3)
Paasonen –2,7, 4) Burns –3,0, 5) Märtin –8,2,
6) Sainz –11,2, 7) Lindholm –11,3, 8) McRae
–13,9, 9) Auriol –14,5, 10) Hagström –15,1.

Ek 3,
Laukaa 1 (12,40 km)
1) Grönholm 6.06, 2) Rovanperä –3,6, 3)
Märtin –3,8, 4) Paasonen –5,3, 5) Pykälistö
–6,1, 6) Lindholm –6,8, 7) Auriol –7,2, 8)
Burns –7,4, 9) Solberg –8,0, 10) Sperrer –9,5.

Ek 4,
Mökkiperä (13,38 km)
1) Burns 6.26,8, 2) Grönholm –0,3, 3) Mär-
tin –1,2, 4) Rovanperä –1,7, 5) Auriol –4,0,
6) Solberg –4,1, 7) Paasonen –5,4, 8) Sainz
–5,9, 9) McRae –7,1, 10) Lindholm –7,8.

Ek 5,
Palsankylä (25,47 km)
1) Grönholm 13.48,7, 2) Burns –0,5, 3) Mär-
tin –2,0, 4) Rovanperä –4,2, 5) Auriol –8,0,
6) Paasonen –12,5, 7) McRae –12,6, 8) Kank-
kunen –17,0, 9) Pykälistö –18,5, 10) Loix
–18,7.

Ek 6,
Valkola 2 (8,42 km)
1) Grönholm 4.27,4, 2) Auriol –0,1, 3) Sainz
–0,5, 4) Solberg –0,6, 5) Rovanperä –0,7, 6)
McRae –1,0, 7) Burns –1,6, 8) Loix –3,2, 9)
Märtin –4,7. 10) Panizzi –6,0.

Ek 7,
Lankamaa 2 (23,47 km)
1) Burns 11.35,4, 2) Solberg –1,4, 3) McRae
–1,9, 4) Sainz –2,3, 5) Grönholm –6,5, 6) Ro-
vanperä –6,7, 7) Auriol –8,1, 8) Märtin –10,0,
9) Kankkunen –14,0, 10) Gardemeister
–14,4.

Ek 8,
Laukaa 2 (12,40 km)
1) Märtin 6.06.0, 2) Solberg –0,5, 3) Auriol
–3,6, 4) Burns –4,1, 5) Lindholm –5,1, 6)
Kankkunen –6,1, 7) Sainz –6,5, 8) Garde-
meister –7,4, 9) Mcrae –7,8, 10) Hagström
–8,3 ...17) Grönholm –14,2 ...21) Rovanperä
–26,9.

Ek 9,
Killeri (2,06 km)
1) Sainz ja Solberg 1.21,2, 3) McRae –0,4, 4)
Auriol ja Märtin –0,6, 6) Burns –0,8, 7) Grön-
holm –0,9, 8) McRae ja Schwarz –1,4, 10)
Kankkunen –1,7.

Keskeyttäneitä
Numero 7 Mäkinen FIN, EK 1 pyöränripus-
tus, nro 28 Kangas FIN, EK 8 tekninen vika,
nro 43 Galli ITA, EK 2 tekninen vika, nro 49
Asunta FIN, EK 1 ulosajo, nro 50 Stohl AUT,
EK 5 rengasrikko, nro 51 Magaud FRA, EK
2 ulosajo, nro 55 McShea GB, EK 5 vetoak-
seli, nro 56 Basso ITA, EK 7 tekninen vika,
nro 57 Robert FRA, EK 2 tekninen vika, nro
58 Vallejo ESP, EK 7 öljypumppu,  nro 64
Macaluso ITA, EK 4 ulosajo, nro 69 Bernar-
di FRA, EK 5 moottoririkko, nro 72 Mazlan
MAL, EK 2 tekninen vika, nro 94 Ylipahka-
la FIN, EK 7 tekninen vika, nro 96 Marttila
FIN, EK 7 ripustus, nro 99 Häkkinen FIN,
EK 3 vika polttoainejärjestelmässä, nro 113
Reynolds GB, EK2  tekninen vika, nro 116
Sipponen FIN, EK 5 voimansiirto, nro 118
Savela FIN, EK 2  ohjaus, nro 122 Ricci ITA,
EK 7 tekninen vika, nro 131 Kobayashi JPN,
EK 3 ulosajo, nro 134 Sidorenko RUS, EK 2
moottoririkko, nro 142 Jonsson SWE, EK 3
vetoakselirikko, nro 159 Poscha GB, EK 5
ulosajo.

MATTI SALMI

Harri Rovanperä Peugeot Paviljongin huollossa. 


