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HAE RALLIEVÄÄT 
TEBOILILTA!

Meetwursti-kananmuna  
ruispuolikuu

Yleisö on tervetullut Autoglym Ralliin.

Autoglym Ralli 
Kangasala 3.7.2021

RALLILEHTI

PR-Racingin 40-vuotis
juhlaralli



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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Ralli SM -sarjan tulokaskuski Konsta Saarinen 
ajaa ensimmäistä kautta nuotitettavia kilpai-
luita. Kotikisa Autoglym Ralli toimii nyt hyvä-
nä treenikisana, kun SM-sarja on nyt kesätau-
olla.

Saarisen ja kartanlukija Joni Mäkelän yhteistyö on 
hioutunut hyvälle tasolle ja nuottitreenien ansios-
ta kaksikon tekemä työ rallien nuotitusjaksolla on 
ollut tehokasta.

PR-Racingia edustava Ford Fiesta -kuljettaja on 
kuulunut SM4-luokan kärkiryhmään heti kauden 
avauskilpailusta lähtien.

Kesäkuun puolivälissä ajetussa Pohjanmaa Rallissa 
nuorukainen aloitti kisan kuudennella sijalla.

- Ekana päivänä ajaminen oli vähän turhan varo-
vaista, mutta sen jälkeen oma suoritus oli tyydyttä-
vän hyvällä tasolla, Saarinen totesi.

Toisena päivänä nuorukaisen menohaluja hillitsivät 
vaihdelaatikon ongelmat, kun kolmos- ja nelosvaih-
de katosivat laatikosta.

- Aika hankalaksi kisa muuttui sen jälkeen. Jouduin 
ajamaan suorillakin kakkosvaihteella, koska viito-
sella ei jaksanut vetää ja se olisi käynyt moottorin 
päälle.

- Rallin lopussa nousimme neljänneksi, kun pari ka-
veria edessä koki suurempia ongelmia. Kohtuullisen 
hyvät pisteet sentään saatiin, Konsta summasi.

Konsta Motorsport -tiimi on pistetaulukossa neljän-
tenä ja jatkaa edelleen mitalin tavoittelua, mutta 
loppukaudella pitäisi pystyä välttämään tekniset 
ongelmat.

Ralli SM -sarjan seuraava osakilpailu koittaa Lahden 
ympäristössä 13.-14. elokuuta.

Konsta Saarinen kamppailee 
SM-mitalista
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Autoglym Rallin järjestäjä haluaa 
muistuttaa, että maassamme vallit-
seva Covid-19 epidemia ei ole ohi, ja 
näin ollen emme halua, että autour-
heilutapahtumat edesauttaisivat 
missään olosuhteissa tilanteen pahe-
nemista ja mahdollisten rajoitusten 
tiukentumista.

Autourheilukilpailuissa noudatetaan 
Aluehallintoviraston sekä Terveyden 
ja Hyvinvointilaitoksen voimassaole-
via ohjeita.

Mikäli tapahtumaan osallistuvalla 
henkilöllä on hengitystieinfektion oi-
reita, on syytä pysyä kotona ja välttää 
tapahtumaan osallistumista.

Kaikkea ylimääräistä tai ei-välttämä-
töntä kanssakäymistä muiden tapah-
tumaan osallistuvien kilpailijoiden, 
tiimien edustajien tai toimitsijoiden 
välillä tulee välttää.

Suosittelemme, että kaikissa sisä-
tiloissa tapahtuvissa toiminnoissa 

käytetään kasvomaskia ja suositte-
lemme myös maskin käyttöä kilpai-
lun huoltoalueella.

Yleisö on tervetullut Autoglym Ral-
liin. Suosittelemme, että yleisö pitää 
huolta käsihygieniasta ja välttää 
turhia kontakteja rallin aikana.
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Autoglym Rallin katsojaohjeet ja 
ratamestarin vinkit
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Covid-19 ohjeet:

EK1 USKILA

Vanha tuttu erikoiskoe Jyväskylän Suurajoista ja myös 
SM-osakilpailuissa Uskilaa on ajettu. Pätkän puolivälin 
kohdalle välille pääsee helpoiten Sääksmäen ja Ritvalan 
kautta. Sen risteyksen kohdalla on pitkä näkemäalue.

EK2 LAITIKKALA

Kilpailijoilla on todella lyhyt siirtymä ykköseltä tälle 
EK2:lle, joka on myös tuttu pikis MM- ja SM-ralleista 
takavuosilta. Erikoiskokeen loppupäähän pääsee hyvin 
välitietä kantatie 57:n kautta. Pellon reunassa olevaan 
risteykseen tullaan näyttävästi.

EK 3/6 SAHALAHTI

Kahteen kertaan ajettava EK, joka kulkee myös MM-
rallista ja Autoglym Rallista tutulla tiellä. Alkupäässä on 
reilun kilometrin kohdalla hieno katselupaikka, jonka lä-
heisyyteen pääsee välitietä pitkin. Tampereen ja Kanga-
salan suunnasta helpoin pääsy pätkälle on Pohjalahden 
kylän kohdalle tuleva välitie.

EK4 KOIVULAHTI

Tätäkin erikoiskoetta on ajettu MM- ja SM-ral-
lien lisäksi myös Autoglym Rallissa menneinä vuosina. 
Sappeen huoltotauon jälkeen ajettavalle Koivulahden 
vauhdikkaalle pätkälle ei ole suositeltavia katselupaikko-
ja sopivien väliteiden puuttumisen vuoksi.

EK 5 VÄSTILÄ

Kilpailun pisin EK on yhdistelmä maineikkaista Pajulan 
ja Västilän teistä. Pajulaa on ajettu viisi vuotta sitten 
Autoglym Rallissa, kun taas Västilää ei tarvitse juurikaan 
esitellä, sillä sitä on ajettu Jyskälässä neljällä eri vuosi-
kymmenellä. Ennen EK:n puoltaväliä on kolme
eri välitietä, josta pääsee helpoiten pätkälle.
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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
2019 Lauri Joona

Rallin
Voittajat

Autoglym Rallissa on mukana PR-Racingin järjestämien 
rallien historian ensimmäinen voittaja Sakari Vierimaa 
sekä rallimme viimeisin voittaja Lauri Joona.



UUTUUS
AUTOGLYM 
RAPID CERAMIC SPRAY

KERAAMINEN 
PINNOITE

Rapid Ceramic Spray on nopea ja 
helppokäyttöinen keraaminen pinnoite. 
Kestävä, vettähylkivä ja syvän kiillon antava 
suoja autollesi.

Keraaminen hybridikoostumus kiinnittyy nopeasti maalipintaan. 
Helppo käyttää; suihkuta maalipinnalle ja kiillota mikrokuituliinalla. 
Trooppisen tuoksuinen pinnoite antaa suojan jopa kolmen kuukauden ajan. 



Suosi PR-Racingin jäsenten 
yritysten palveluja

Automaalaus 
S.Saari Oy

Automaalaukset ja kolarikorjaukset 
Nokialla. Puh. 050 5354079

Laatta-, matto-, laminaatti- ja parkettityöt
pohjatöineen Pirkanmaan alueella.

lattiamestarit.fi

Leirintäalue kirkasvetisen Pyhäjärven 
rannalla. Puh. 040 681 86 86

Kallionokka
Camping

Kallionokka
Camping

Kumho kilparenkaat 
suoraan varastosta!

Palvelemme arkisin klo 18-21.00
ja viikonloppuisin klo 12-18.00

Ota yhteyttä 0400 843 403
jari.inkila@wdracing.net

US Team Oy Tampere

Elovainiontie 5, 33470 Ylöjärvi
Myynti: 040 767 6000

myynti@hameenautokeskus.fi
Ilkka Kiviniemi, 040 767 6666

www.hameenautokeskus.fi


