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Ari Olovi Levönen, HMK
(syntynyt 9, 12' 19471' oloil-

ti kilpoilemisen viime
vuonno io on lupqovo

toisen polven ojoio.
Alle '125-kuutioisten

nuorten luokon voitto
Vesijärvenoiosso on

hönen toistdiseksi
poros soovutuksenso.

A ALPAUSSELÄN MOOIIOTiKCThON
El viisikymmenvuotiaan Vesijär-
venajon juhlassa lokakuun 25. päi-
vänä oIi »harmaiden maantierita-
rien veljeskunta» edustettuna lähes
täysilukuisesti. Sata ajajaa käsit-
tävä kilpailijajoukko solui minuu-
tin väIiajoin aamusta kello kahdek-
sasta alkaen tasaisena virtana ravi
råda1ta kohti Tiirismaan rinteitä
reitille, jonka ensimmäinen kierros
oli tällä kerralla 165 kilometriä ja
käsitti kahdeksan aikatarkkaiiuase-
maa ja pikataipaleen. Kierros päät'
tyi raviradalle, josta kilpailu jat'
kui tunnin tauon jälkeen B3 kilo-
metrin lenkille. Siitä olivat ensim-
mäiset 46 kilometriä, ja kolme vai-
keaa osuutta, edellisen kierroksen
reittiä, minkä jäIkeen ajettiin 37
kilometriä kohtalaisen hyviä teitä
verryttelyvauhdilla maaliin. Matkan
kokonaispituus o7i 248 kiiometriä
ja laskettu ihanneajoaika 5 tuntia
26 minuuttia. Reitti sisälsi heikko-
ja tilusteitä ja maasto-osuuksia run-
saat sata kilometriä. Ajoajoiltaan
tiukimmat väIit olivat Tiirismaan
ylittävä »Alku aina hankalaa»-osuus,
20 kilometriä 36 minuutissa, ja Us-
kilan-Kukonkoivun-Parikan ja
Toivolan läpi Kastariin pikku
polkujen ja maaston kautta joh-
tava »Vauhdikkaasti»-osuus, 20 kilo-
metriä 22 minuutissa. Nämä Pät-
kät sisäItyivät kumpaankin kierrok-
seen. Kirein maastojakso, neljä ki-
lometriä neljässä minuutissa, oli
Heinlammin maisemissa, ja toinen
viime vuodelta tuttu savikko Pen-
nalassa, kuusi kilometriä kahdek-
sassa minuutissa. NäilIä reitinosilla
saivatkin kaikki kilpailijat virhe-
pisteitä. Näin jälkikäteen voidaan
kuitenkin todeta vaikeimPienkin
pätkien olleen asiantunjoiden huo-
Iel1a ja harkinnalla valitsemia. Ne

antoivat kilPailulle sen soplvan
»suola-annoksen», jollaista aina kai
vatåan luotettavuusai ossa.

Ajon ainoa ikävä YlläiYs koettiin,
kun runsas puoli tuntia oli kulunut
ensimmäisestä IähdÖstä. Silloin
Markku Toivari (16), Kai Levänen
(18), Hilding Lindholm (20) ia Veiio
Nieminen (25) porhalsivat lähtöpai-
kalle reitiltä eksyneinä, oman iI-
moituksensa mukaan reittiviittojen
puuttumisen takia. Pikaisen neuvot-
telun jäikeen annettiin eksyneilie
suunta tarkastusasema kolmosta
kohti. Pahojen aavistusten vallassa
Hollotan suuntaan aiaessani kohta-
sin jälleen eksyksissä olleen kilpai-
1ijan, Fertti Pussisen, ajeiemassa
Hämeenlinnan tietä Lahteen Päin.
Tarkastusasema kolmoselia Uski-
lassa sain kosketuksen kilpailijoi-
hin ja samalla myös rauhoittavia
tietoja. Keijo Sundberg (12) ajoi
ohitseni jo ennen tarkastusasemaa
ja hänen jäikeensä Pauli Ovaskai
ien (22), Kari l{einonen (21), Rei
io MvIIvs (9) ia edelleen kuski toi-
äensa .|ätteen;" tämän vuoden yllä-
tysmiei Kalevi Vehkonen (29), sit-
ten Olavi Hokkanen (39) ja Jorma
Järvinen (40). Viitoituksen puuttu-
minen matkan aikuPuolella oli ai-
heuttanut harhailua, mutta useim-
mat ajajat olivat osuneet ajois,la
reitin'kreppipaperilla viitoitetulle
maasto-osuudelle ja selviru:eet Tii-
rismaan yli, kuka enemmän kuka
vähemmän kiusallisia virhepisteitä
saaneena.

»Vauhdikkaasti»-osuuden alku-
pään kovapohjainen ja mukavan
iuntuinen metsätaival oli Paikka
'oaikoin koko tien Yli ulottuvien,
Lohdittain syvienkin, vesilammikoi-
den peittämä. Kireä aikataulu vie-
koittäli kilpaiiijat pitämään yllä ko'
vaa vauhtiä ja sen seurauksena oli
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