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Tervetuloa Autoglym Ralliin viettämään 
turvallista ja viihtyisää kesäpäivää.
T. Autoglym Rallin järjestelytoimikunta

Tampereen 
Porausteam Oy



Historic Rally Club Finlan-
din organisoimasta Histo-
ric Rally Trophy -sarjasta 
on nyt ajettu kolme osakil-
pailua, ja saavuttaessa Au-
toglym Ralliin, kolme kisaa 
on kaudesta vielä jäljellä. 
Historic-ralleissa autot on 
jaettu neljään eri ikäkau-
teen, joissa kaikissa taistel-
laan mitaleista, kuljettajat 
ja kartanlukijat vielä erik-
seen. Lisäksi HRT-kisoissa 
taistellaan mestaruuspis-
teistä Nuottisarjassa sekä 
Tasanopeusluokassa.

Historic  Ral ly  Trophy 2019

Kolme osakisaa ajettu, 
kolme jäljellä

Kilpailijoiden lopputulokseen laske-
taan viiden parhaan kisan tulos. Voi-
tosta saa 11 pistettä, mikäli osanot-
tajia on enemmän kuin yksi, muuten 
voitto tuo yhdeksän pistettä.

Kun kolme osakisaa on ajettu, van-
himpien autojen ikäkategoriassa 1 
(autot valmistettu vuonna 1969 tai 
aikaisemmin) pistejohdossa kolmen 
luokkavoiton myötä on helsinkiläis-
espoolainen pari Jari Ohrankäm-
men-Petri Ohrankämmen Wartburg 
353:lla.

Ikäkategoriassa 2 (autot -70-75) Teis-
kon UA:n Mikko Frilander ja EPUA:a 
edustava kartturi Jani Salonen ovat 
Avengerillaan nykäisseet kuuden 
pisteen erolla jo pientä kaulaa mui-
hin.

Ikäkategoriassa 3 (autot -76-81) Fri-
landerin seurakaveri Tommi Järvi-
nen Starletilla on kahdella pisteellä 
johdossa. Karttureiden puolella joh-
dossa on Jämsän Äijiä edustava Toni 
Repo.

Jari Ohrankämmen Wartburg 353.

Tommi Järvinen 
Starletilla on 

ikäkategoria 3:n
kärjessä.
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Tuoreimpien autojen kategoriassa 
(autot -82-90) vantaalainen Juha Se-
länne kartturinsa Markku Haaralan 
kanssa Peugeot 205 Rallyella sekä 
lammilaiset Markku Laakso ja Mark-
ku Hoppania VW:llään ovat  tasapis-
tein kärjessä. Kummallakin on kolme 
luokkavoittoa.

Nuottisarjan (ennakkoon reittiin tu-
tustuvat) puolella Kouvolan Seudun 
UA:n Antti Leponiemi ja Valkealan 
UA:n Juho Ruhonen 16-sataisella Es-
cortilla ovat suoriutuneet parhaiten 

ja ovat kahden pisteen turvin piste-
johdossa.

Tasanopeusluokan hallitseva lapu-
alais-ähtäriläinen mestaripari Mika 
Alakoskela-Aleksi Hirvilampi Corsalla 
johtavat kolmella pisteellä.

Lisäksi Historic Rally Trophyn ikä-
kauden 1 ”sisällä” ajetaan Veteraani-
sarjaa. Kriteereinä veteraanisarjaan 
pääsemistä ovat ne, että kuljettajan 
pitää olla täyttänyt 60 vuotta ja auto 
pitää olla vuoden -65 mallia tai van-

hempi. Pistejohdossa kolmen kisan 
jälkeen on Never Heard Drivers -seu-
raa edustava Martti Sarasto Cortina 
GT:llä.

Autoglym Rallin jälkeen seuraavat 
HRT-osakilpailut ajetaan Urjalassa 
7.9. ja Naantalissa 12.10.

Teksti: Kikka Kuosmanen
Kuvat: Marko Kyöstilä

Teiskon UA:n Mikko Frilander on liikkeellä Avengerilla.

Juha Selänne Peugeot 205 Rallye. Antti Leponiemi 16-sataisella Escortilla.
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NOKIAN
AUTOKATSASTUS OY

Viholan Autokatsastus
Sastamalan Autokatsastus

Erikois-
kokeetkin 
tasoittaa

SASTAMALA
040 569 2880

VAPAUTA MOOTTORIN 
TODELLINEN SUORITUSKYKY 

Castrol EDGE Professional, nyt vahvistettuna TITANIUM FST™, on vahvin ja 
edistyksellisin moottoriöljymme. TITANIUM FST™ kaksinkertaistaa öljykalvon 
vahvuuden vähentäen samalla kitkaa.

Jokainen litra on valmistettu Castrol Professional laatuvaatimusten mukaisesti 
ja on nyt hyväksytty korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti myös 
CO2 neutraaliksi.

YHTEYSTIEDOT
www.telko.fi 
Asiakaspalvelu: +358 9 521 7800 
Sähköpostilla: carchem@telko.com
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Tasanopeuskisaa ajavissa historic-
autoissa ovinumerot ovat 400-alkui-
sia. He lähtevät reitille tuntia ennen 
muita kilpailijoita, koska he ajavat 
erikoiskokeella jonkin verran hitaam-
paa vauhtia.

Ennen kuin rallit muuttuivat nyky-
muotoiseksi, ne olivat tasanopeuskil-
pailuja. Esikuvat nykyisiin tasanope-
usajoihin löytyvät 1950–60-luvuilta. 
Tasanopeusrallista hyvä esimerkki 
on Monte Carlo Historic Rally, joka 
järjestetään edelleen joka vuosi.

Tasanopeuskilpailu on laji, jossa 
kilpailijat pyrkivät erikoiskokeilla 
ajamaan vaadittua tasanopeutta. 
Erikoiskokeet on jaettu useampaan 
jaksoon, joiden aikatarkastuspisteet 
ovat salaisia. Jokaiselle jaksolle on 
etukäteen määrätty jokin nopeus. 
Esimerkiksi tietyllä erikoiskokeen 

osuudella määrätty nopeus voi olla 
58,4 km/h, seuraavalla 46,7 km/h jne.
Muulta liikenteeltä suljetuilla erikois-
kokeilla jalan liikkuvien katselijoiden 
on tärkeää myös ymmärtää, että ta-
sanopeuskilpailun autot ajavat omaa 
kilpailuaan rallin etuautojen jälkeen 
ennen nolla-autoja ja muita kilpaili-
joita. Tasanopeusluokan autot eivät 
ole niin äänekkäitä kuin muut ralli-
autot.

Autoglym Rallissa 24 autokuntaa

Tasanopeussarjan kilpailijoiden luku-
määrä on koko ajan kasvanut. Myös 
edellisessä osakilpailussa, Kaasujalka 
Rallissa autokuntia oli 24, kuten on 
Autoglym Rallissakin.

Luokan hallitseva mestaripari la-
pualainen Mika Alakoskela ja äh-
täriläinen Aleksi Hirvilampi ovat 

puolustamassa mestaruuttaan. Lajin 
herkkyydestä kertoo sekin, että he 
eivät kauden aluksi päässeet tuttuun 
voittovauhtiinsa. Avauskisasta Sa-
vonlinnassa sijoitus oli kuudes, Lau-
kaassa jo sentään kärjen tuntumassa 
toisena ja Raision kisassa oli jo voiton 
vuoro. Myös muiden kilpailijoiden 
sijoitukset heittelevät, joka pitää sar-
jan pistetilanteen mielenkiintoisena 
viimeiseen osakisaan asti.

Tänä vuonna tulospalvelu on pa-
rantunut, kun tuloslaskenta käyttää 
GPS-pohjaista paikanninta. Systee-
min tarkkuus on myös tehnyt kisat 
entistäkin tasaväkisemmäksi. Pieni-
kin virhe saattaa tiputtaa tuloslistalla 
reippaasti alaspäin.

Teksti: Kikka Kuosmanen
Kuva: Marko Kyöstilä

Tasanopeusajo 
on mielenkiin-
toinen kilpalaji

Historic Rally Trophy -osakilpailujen yhteydes-
sä ajetaan myös Historic tasanopeusrallisarjan 
(HTRS) kuusi osakilpailua. Luokassa noudate-
taan erikseen kyseistä luokkaa varten tehtyjä 
sääntöjä. Mestaruuspisteitä jaetaan niin kuljet-
tajille kuin kartanlukijoillekin. Viiden parhaan 
tulos lasketaan loppupisteisiin.
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Junioreiden MM-sarjan kärkikuljetta-
ja, espanjalainen Jan Solans kilpailee 
ensimmäistä kertaa Suomen sora-
teillä. Nuorukainen valitsi Autoglym 
Rallin testikilpailukseen ennen Neste 
Rallia.

Ford Fiesta -kuljettaja voitti JWRC-
luokan edellisessä osakilpailussa, 
Sardinian MM-rallissa, mutta nyt 
edessä ovat täysin uudet haasteet. 
Solansin kanssa etuvetoisten luo-
kan voitosta lähtevät kilpailemaan 
SM-sarjaa johtava Sastamalan Lauri 
Joona sekä Punkalaitumen rattimies 

Arttu Lähdeniemi.

Rallin mielenkiintoisin nimi on Emil 
Lindholm, joka voitti kilpailun viime 
kesänä Skodalla. Tällä kaudella kol-
mannen polven kilpakuljettaja ajaa 
uudella VW Polo R5 -autolla, jota 
huoltaa suomalainen Printsport-
tiimi.

Lindholmin tavoitteena on kamp-
pailla WRC2-luokan voitosta elokuun 
alussa Neste Rallissa. Kauden voi-
tokkaasti Tunturirallissa aloittanut 
Lindholm onnistui hienosti myös 

Ruotsin MM-rallissa, josta tuloksena 
oli WRC2-luokan toinen sija.

Autoglym Rallissa on mukana kan-
sainvälistä väriä R5-kalustolla: Rakan 
Al-Rashed (Saudi-Arabia), Mauro 
Miele (Italia), Gregory Berezkin ja 
Oleg Toporov (Venäjä) sekä Kees Bur-
ger (Hollanti).

F-ryhmässä nähdään mielenkiintoi-
nen uusi kokeilu, kun moninkertai-
nen Suomen mestari Joonas Lind-
roos kilpailee ensimmäistä kertaa 
takavetoisella ralliautolla. Jämsäläisen ajokkina on 

Kovia nimiä monessa luokassa

Autoglym Ralliin ilmoittautu-
neiden kilpailijoiden määrä oli 
kaikkiaan 160 autokuntaa, joista 
84 ensimmäistä kilpailijaa kuu-
luvat Historic- ja VW Aircooled 
-luokkiin. Kansainvälistä väriäkin 
saatiin mukaan edellisvuosien 
malliin.

Junioreiden MM-sarjan kärki-
kuljettaja, espanjalainen Jan 
Solans kilpailee ensimmäistä 

kertaa Suomen sorateillä.
Kuva: M-Sport 

Emil Lindholm



Rallipaketit myynnissä seuraavissa
liikennemyymälöissämme: Pirkkala, 
Lahdesjärvi, Kolmenkulma, Oritupa ja Teivo.

Autoglym Rally 2019

TA
MPERE, FINLAND 12.-13.7.

Pirkanmaan
Osuuskaupan
liikennemyymälät
mukana
Autoglym Rallissa
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Kovia nimiä monessa luokassa BMW M3, jolla hän tähtää Jyväskylän 
Vetomies-kilpailuun.

Lindroosin kanssa samassa luokas-
sa kilpailee myös viisi PR-Racingin 
kuskia Hannu Kortesuo (Opel Astra), 
Tatujussi Luosmala (Ford Escort Cos-
worth), Timo Mäki (Renault Clio), 
Jouni Takaneva (Ford Escort) ja Arto 
Välimaa (Ford Puma).

Järjestävää seuraa PR-Racingia kil-
pailussa edustavat kuljettajat: Seppo 

Raittila (Toyota Corolla), Mikael 
Kettunen (Honda Civic), Juho 
Paussu (Citroen C2 R2), Hannu 
Ruusiala (Citroen ZX), Juuso 
Karukka (Lada 1200), Niko 
Kalliomäki (BMW 325) ja 
Aleksi Savikko (VW Golf ).

Teksti ja kuvat: Jarno Saari

www.abcasemat.fi

Jari Suontausta

Mikael Kettunen



Hyvä Autoglym Rallin 
katsoja, tutustu näihin 
ohjeisiin:

Älä mene ulkokaarteisiin ja huomi-
oi, että hyppyjen jälkeen molemmat 
puolet ovat vaarallisia katselualuei-
ta. Huomioi, että jos auto ajautuu 
tieltä, kulkusuunta voi muuttua sen 
osuessa esteeseen.

Huomioi risteysalueilla, että auto 
voi ajautua risteyksestä suoraan. 
Sen takia on oltava riittävä suoja-
alue. Valitse katselupaikkasi niin, 
että pystyt tarvittaessa siirtymään 
nopeasti turvaan.

Älä käytä tienvarren asukkaiden 
pihoja katselupaikkoina. Älä käytä 
katselualueena kylvettyjä tai istutet-
tuja peltoja tai metsätaimikoita.

Noudata järjestyksenvalvojien 
antamia ohjeita, sillä heidän 
tehtävänään on varmistaa yleisön 
turvallisuus. Pysäköi autosi välitien 
varteen siten, että pelastusajoneu-
vojen ajoreitit pysyvät auki.

Sulkuajan alettua ajoneuvoilla 
liikkuminen erikoiskokeella on 
ehdottomasti kielletty.

Etuautot tarkastavat erikoiskokeet 
ja niiden toimitsijoiden antamia 
ohjeita on syytä noudattaa. Muussa 
tapauksessa erikoiskoe saattaa 
jäädä ajamatta. Nolla-autot ajavat 
erikoiskokeet läpi lähes kilpailu-
vauhtia.

Hyviä rallin katseluhetkiä, 
AUTOGLYM RALLI

Katsojan turvallisuusohjeet
1991 Sakari Vierimaa
1992 Lasse Lampi
1993 Tommi Mäkinen
1994 Francois Delecour
1995 Jouko Puhakka
1996 Marcus Grönholm
1997 Carlos Sainz
1998 Juha Kankkunen
1999 Harri Rovanperä
2000 Marcus Grönholm
2001 Sebastian Lindholm
2002 Sebastian Lindholm
2003 Sebastian Lindholm
2004 Toni Gardemeister
2015 Jaska Nuorala
2016 Esapekka Lappi
2017 Thierry Neuville
2018 Emil Lindholm

Rallin
Voittajat

TOM & CRILL 
CATERING

www.tomcrill.com

Toimipisteet Orivesi, Ylöjärvi, Tampere ja Rovaniemi
ysitienauto.fi



www.k-rauta.fi/kaupat/kaukajarvi/


