
vesivaivoja varsinkin junioreille,
joiden moottorit olivat heikosti
suojatut, eräät jopa kokonaan
suojaamattomia. Ohitseni porhal-
sivat tyylikkäästi lammikoita kier-
rellen tai niitä maltillisesti ylitel-
Ien isäntäkerhon Heikki Lehto ta-
kanaan Pertti Kärhä ja Matti
Lamppu ja sitten rajusti lammikoi-
den läpi hurauttaen Erkki Caselius
ja Vilho Sa1akka. Reitin varrel-
Ia seisoskeli Vasamaansa tutkien
Aaro Rimmi, mutta jatkoi sitten
kuivattelun jäIkeen sitkeästi ajoa.
Markku Toivari sen sijaan ajeli
keskeyttäneenä takaisin päin. Saka-
ri Sunnan ja Lars Dufvelinin komeaa
menoa ei näyttänyt sen enemPää
maasta roiskuva kuin pilvistä vuo-
tava vesi estäneen. Matti Korpe-
iainen sen sijaan kylvetti suojaa-
mattoman koneensa niin perusteel-
lisesti, että sai siirtyä kuivattelu-
puuhiin polun varteen, ja aivan sa-
moin kävi myös Pertti Kasperille,
joka tosin sai vain hetkellistä har-
mia kylvystä. Ohitse pujahteli tun-
nettuja tokijämiehiä: Kalevi Tahva-
nainen, Pekka Niinikoski ja Keijo
Benjaminsson, ja sitten taas rämä-
päisesti läpi veden ja höyryn Tor
Häggström. Näissä kisoissa harvi-
nainen vieras, Turun MK:n edusta-
ja Reino Virtanen, puolestaan otti
ajon maltillisesti niin kuin pitääkin.
Jälleen tuli kilpailijoita yksitellen ja
ryhminä kuraisina, mutta vielä vir-
keinä. Ja sitten hurjaa vauhtia aja-
nut Mauri Penttilä takanaan epä-
toivoisesti mukana pysytellen Arto
Kivistö. Kiihtyvä sade karkoitti al-
lekirjoittaneen reitiltä siinä vai-
heessa, kun 70 kilpailijaa oli ohitta-
nut kolmannen tarkastusaseman ja
loppupään kilpailijoiden ajellessa
vastaani, viimeisenä numeroton si-
vuvaunupari. Veden ripottelu kiih-
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tyi rankkasateeksi ja teki kilpaili-
joiden matkanteon varsin epämiel-
Iyttäväksi ja raskaaksi.

Keijo Sundberg saapui ensimmäi-
senä kello 12.07 kierrokselta, run-
saat kymmenen minuuttia aikatau-
lusta myöhässä, Pertti Lamppu kel-
lo 12.17 ja sen jälkeen kilpailija
toisensa perääin sopivasti yleisai-
kataulusta myöhästyneenä, joten
,aikalaskelmat rosoittautuivat säiin
muuttumisesta huolimatta käyttö-
kolpoisiksi.

Ajon ratamestari Mauri Pekonen
hälyytettiin tarkistamaan reitin al-
kupään viitoitusta. Kilpailijoiden
väitteet reittimerkkien puuttumi-
sesta osoittautuivat oikeiksi, vaik-
ka viitoitus olikin esikaupunki-
alueen läheisyydessä olevilla reitin-
osilla tarkistettu viimeksi aamuhä-
marässä, vajaat kaksi tuntia ennen
Iähtöä. Kävi selvilie, että eräs lai-
takaupungin nuori tuholainen, nik-
kupoikien kertoman mukaan Mat-
tilan Kal1e, oli repinyt kaikki reitti-
viitat alas. Kalle itse oli luikkinut
muualle, kenties uusia konnuuksia
suunnittelemaan. Reitti merkittiin
uudelleen seuraavaa kierro,sta var-
ten, joten kilpailua voitiin jatkaa
normaaliin tapaan. Mutta tuomaris-
lo joutui vaikean ratkaisun eteen
harkitessaan, onko vaillinaisesti
merkitty osuus poistettava kilvasta
vai pysytettävä siinä. Sääntöjen
rnukaan on reitiltä poikenneet
ajajat suljettava kilpailusta. Lähtö-
paikalle palanneiden lisäksi olivat
monet muutkin kilpailijat poiken-
neet enemmän tai vähemmän vail-
linaisesti viitoitettua reittiä etsies-
sään, mikä ajajien omien kerto-
musten mukaan oli todettavissa
myös ajojäljistä maastossa. Perus-
teellisen harkinnan jiiJkeen päätti
tuomaristo poistaa ensimmäisestä
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kiorroksesta puheena olevan osuLr-
den, pitäen ratkaisuaan niissä oio-
suhteissa sekä kilpailun onnistumi
sen että kilpailijoiden kannalta oi
keudenmukaisena. On luonnollista,
että tämän luontoisissa erikoista-
pauksissa jotkut osanottajat joutu-
vat ehkä kärsimään toisten saades-
sa ansaitsematonta etua, mutta ko-
konaisuus on tällöin kuitenkin ase-
tettava yksityisten harmien edelle.

Toiselle kierrokselle lähti 53 kil-
pailijaa. Samanaikaisesti aloitti tu-
lospalvelu ensimmäisen kierroksen
pisteiden selvittelyn. Sateen lioitta-
mien ja kuraantuneiden aika,kort-
tien käsittely tuntui aluksi epätoi-
voiselta urakalta, mutta asemapöy-
täkirjojen avulla ja osittain jopa
kortteja uusimalla saatiin tuloslas-
kenta hoidetuksi.

Ensimmäisen kierroksen merkin-
töjen mukaan oli Mauri Penttilä pi-
tänyt ylIä hurjinta vauhtia ja sel-
vinnyt kovasta urakasta hämmäs-
tyttävän vähin virhepistein. Hän oli
saanut neljiinneltä reittiosuudelta
neljä ja kahd,eksannelta ja kymme
nenneltä yhden eli yhteensä kuusi
virhepistettä. Pertti KärhiiJlä oli
vastaavasti (4/4, B/t, 10/5) kymme-
nen virhepistettä, samoin Olavi
Hokkasella. Pertti Lamppu oli nel-
jännellä saanut pisteen enemmän ja
yhteensä 11 virhepistettä. Seuraa-
vina olivat Pekka Niinikoski 14, Ka-
levi Vehkonen 15 ja llaimo Bein 17
virhepisteellä. Mauri Penttilä o1i
ainoana kilpailijana selvinnyt savi-
liejusta yhdellä virhepisteellä, tois-
ten kärkipään ajajien saatua siis
samalla osuudella 4-6 virhepinnaa.
Tämän osuuden reittitarkkailuase-
man pöytäkirjasta puuttui Maurin
numero, ja tuomaristo sai jälleen
kovan pähkinän purtavakseen. Oli
kysymyksessä miehen ajon hylkää-
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