
minen tai luotettavien todisteiden
saaminen siitä, että hän oli aja-
nut kaikesta huolimatta reitin oi-
kein. Mauri Penttilä kutsuttiin kuu-
Iusteltavaksi heti hänen saavut-
tuaan maaliin. Samoin hänen kans-
saan samanaikaisesti reitillä olleita
kilpailijoita. Asias{a kuultujen kil-
pailijoiden todistajalausuntojen pe-
rusteel,la tuli tuomaristo vakuuttu-
neeksi siitä, että Mauri Penttilä oli
ajanut kysymyksessä olevan reitin
määräysten mukaisesti reittitark-
kailun kautta ja päätti hyväksyä hä-
nen ajonsa.

Olen käsifel,lyt Vesijärvenajon
tuomariston ratkaisuja näinkin yk-
sityiskohtaisesti osoittaakseni sekä
ajajllle että lukijakunnalle ne vai-
ker.ldet, joihin suuressa kilpailussa
saatetaan joutua silloinkin, kun kil-
van valmistelut on suoritettu äärim-
mäisen huolellisesti, niin kuin täs-
säkin tapauksessa oli tehty. Ja
myös siksi, että havaitaan tuoma-
riston ratkaisujen olevan täIla^isis-
sa tapauksissa vakavasti harkittujaja kokonaistulosta ajatellen täysin
perusteltuja.

Kilpailun toinen kierros ei suu-
restikaan muuttanut kärkipään si
joituksia.

Vesijärven Maljan ja yleiskilpai-
lun voitti loistavan ajon suoritta-
nut Mauri Penttilä, HyMK, 11 virhe-
pisteellä. Toisesta ja kolmannesta
tilasta kamppailivat tasapistein Ve-
sijärvenajon viisinkertainen voittaja
Olavi Hokkanen ja Pertti Kärhä.
Pikataipaleen ajat - I(,ärhä 2.2L,3ja Hokkasen 2.26,L - ratkaisivat
sijoituksen Pertin hyviiksi. Sitten
seurasivat Keijo Benjaminsson,
IIMK, 17, Pertti Lamppu, HMMK,
18, Kalevi Vehkonen, HTM, 24, Pek-
ka Sieranen, TiMK, 24, Raimo Rein,
IIMK, 25, Aimo Heinonen, TiMK,
26 ja Hilding Lindholm, P-BMK, 27
virhepisteellä. Nopeimmat ajat pi-
kataipaleella olivat seuraavat: Mark-
ku Lehto, SsMIi 2.16,5, Lars
Dufvelin, TiMK, 2.17,5, Mauri Pent-
tilä, HyMK 2.17,8. Täydellinen tulos-
luettelo on j'trlkaistu lehtemme tu-
lossivuilla.

I(uluvan vuoden SM.arvoista rat-
kesivat jo tässä kilpailussa sivu-
vaunuluokan miesten ja kerhojouk-
kueiden tavoittelemat. Edellisen
rnestaruuden voitti pari Jaakko Pa-
lomäki-Juhani Vesterinen, HMK,
20 2) Urpo Laaksonen-Ahti Finer,
HTM, 20 3) Kari Niemi-Klaus
Louhivuo,ri, HMK, B. Joukkuemes-
taruuden saavutti HMK:n ykkös-
joukkue (Benjaminsson, Kärhä,
Hokkanen) 49, hopean vei HMK:n
kakko,nen (Sundberg, Rein, Tötter-
man) 92 ja pronssille sijoittui Por-
voon Moottorikerho (Peltonen,
Lindholm, Laukkanen) 121 virhe
pisteellä. Mieskohtaisissa mesta-
ruuksissa, jotka ratkesivat yleisesti
ottaen lopullisesti vasta Marras-
kuunajossa, saatiin myös pää auki
Vesijärven lenkillä. Alle l?5.luokan
mestaruus ratkesi näet jo tässä kil-
pailussa Mauri Penttilän hyvåiksi
täysin pistein, samoin varmisti Kei-
jo Benjaminsson otteensa SM-kul-
taan lujassa alle 250-luokassa.

'10

RA§I(AITA REITTE^IA §YI(SY]{ §ATEI§§A

ä

EI
a
t,

fl

I.
il

93 IAHII, VAIN I4 PATASI

JOKAISETTE TAAS JOIAKII.I

PoRVoossA IIIALHREIITI
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r]t ÄMÄNVUOTINEN moottoripyö-I räurheilun kansallinen kilpailu-
kausi on päättynyt. Ja rengas sul-
keutuikin sitä paitsi loisteliaalla ta'
valla, luotettavuusajon SM-kilpai-
lun viimeiseen osakisaan. Siitä, ja
eräistä muista syksyn maantieajois-
ta, seuraavassa. Ne kaikki ovat ol-
leet raskaiden reittien hyviä ja
omilla tavoillaan mielenkiitoisia ki-
soja, ja ovat vaatineet miehiltä erit'
täin paljon.

I Helsingin Moottorikerhon mar-
raskuun 15. päivänä järjestämän pe-
rinteellisen Marraskuunajon L2l-
kilometrinen, kahteen kertaan ajet-
tava ja Seppo Lipposen suunnitte-
lema reitti halkoi osittain uusia
maisemia; Kaivokselasta MetsäkY-
län, Röykän, Kiljavan, KYtäjän,
Vihtijärven, Iiskulan kartanon ja
Lepsämän kautta takaisin Kaivok-
selaan. Lujimmille ajajat joutuivat
ennen Metsäkylää ja edelleen Kil-
java-Kytäjä välillä sekä Lepsämän
pelloilla ja Astrakanin kivikoilla.
»Kilpailusta muodostui luotetta-
vuusajajien todellinen kuntokoe
ajankohtana, jolloin heidän veton-
sa tulisi olla kireimmillään», perus-
teli ajojen johtaja Carl-Gustav Wen-
delin kilpailureitin vaikeutta. Ålun-
perinkin voimia kysyväksi tarkoi-
tettu lenkki oli muuttunut iatku-
vien sateiden takia liukkaaksi ja
rapakkoiseksi sekä kauttaaltaan
pehmeäksi. Se asetti ajajien taidon,
mutta ennen kaikkea heidän fYYsi-
sen kuntonsa, kovalle koetukselle.
Niinpä odotettiinkin jo ensimmäi'
sen kierroksen päättyessä parhaim-
pienkin miesten olleen ihanneajas-
taan lähes puoii tuntia myöhässä.
Erikoismääräyksissä ilmoitetun yh-
den tunnin myöhästymisen piden-
täminen puolella tunnilla osoittau-
tui väIttämättömäksi jo tässä vai-
heessa, mutta siitä huolimatta vain
14 kilpailijaa 93:sta matkalle lähte-
neestä selvisi perille säädety§sä
ajassa. Yleiskilpailun voitti täpä-
rästi Mauri Penttilä 52 virhepisteel-
lä ajettuaan pikataipaleen nopeam-
min kuin samalla virhepinnamää-
rällä toiseksi tullut Olavi Hokka-
nen. 53 virhepinnaa saanut Pertti
Kärhä joutui tällä kerralla tyyty-
mään kolmanteen tilaan, ja neliiin-

nen otti nimiinsä Keijo Benjamins-
son pidettyään pikataipaleella ko-
vempaa vauhtia kuin 54 pinnaa ta-
satulokseen hänen kanssaan pääs-
syt Pauli Ovaskainen. Nuorten luo-
kan ajajille tämänkertainen Mar-
raskuunajo oli ylivoimaisen vaikeaja kokonaisuudessaankin ajoajoil-
taan ilmeisesti liian kireä.

I Aivan sananmukaisesti »Jokai-
selle jotakin» tarjosi Tikkurilan
Moottorikerho marraskuun ensim-
mäisenä päiviinä jo vuosien takaa
tutuksi käyneessä samannimisessä
luotettavuuskilpailussa 81:lle mat-
kaan lähteneelle ajajalle. 115 kilo-
metrin pituinen reitti tarjosi mies-
ten nautittavaksi kaikki ne hanka-
luudet, jotka hyvän luotettavuus-
ajon luonteeseen kuuluvat. Lenkin
kivikkoiset polut, saviliejukot ja
pehmeät suo-osuudet sopivasti an-
nosteltuine riittävän kireine ajoai-
koineen tekivät siitä mielenkiintoi-
sella tavalla kilpailijoiden ajotal
toa, älykkyyttä ja lihasvoimia koe-
telleen kokeen, jonka vaikeudet
toisella kierroksella vielä korostui-
vat. Hankaluudet aikoivat rataval-
lilla Rekolaan päin ajettaessa, jos-
sa muun muassa Keijo Benjamins-
son päästeli kumoon ja satutti sel-
känsä. Samalla osuudella, mutta
toisella kierroksella, sai Lars Duf-
velin virhepisteen, mikä pudotti
hänet toiselle tilalle yleiskilpailus
sa. Ilolan suo koitui myös monelle
kohtalokkaaksi. Sieltä selvisivät
ensimmäisellä kierroksella virhe-
pisteittä vain Raimo Rein, Lars
Dufvelin ja Keijo Sundberg, joista
viimeksi mainittu taituroi parhaiten
myös Metsäkylän savikolla, mutta
sai huolimattomuuttaan viisi virhe-
pinnaa etuajasta sekä putosi kär-
jen tuntumasta. Johtopää hahmot-
tui jo ensimmäisen kierroksen
päättyessä. Raimo Rein ja. Lars
Dufvelin olivat selviytyneet lenkis-
tä kahdella virhepisteellä. Pertti
Kärhä oli harhaillut reitillä neljän
pinnan verran ja l(eijo Benjamins-
son selkävaivaisena sai vieläkin
enemmän. Päiviin yllätyksestä vas-
tasivat HMK:n nuoret motocross-
miehet Kaj Lindfors ja Jorma Jär-
vinen, jotka rajulla crossityylillään
ja hyväIlä tuurillaan selvisivät mo-
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