
STAGE FLASH

Date: 06/08/2022

Section: 3

Special Stage: SS13 Patajoki 1 (13.75 km)

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
There was no standing water this time which was better. The lines are really narrow from the recce. There
was no sweeping.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Nyt ei ollut seisovaa vettä, mikä oli parempi. Linjat ovat kapeat. Ei tarvinnut putsata.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Power steering. Nothing we can do here so just driving.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Ohjaustehostin ei toimi, ja ajellaan vaan.

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Pretty crap but it was more for the driver rather than anything else. Bad driving.

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Aika surkeaa, mutta lähinnä johtui kuljettajasta kuin muusta. Huonoa ajamista.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's OK, I was a bit careful in this one. I didn't do this one last year. It's still long and we need to stay on the
road. It's easy to make a mistake.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Sujui ihan OK, olin vähän varovainen. En ajanut tätä viime vuonna. Vielä on paljon matkaa jäljellä, ja täytyy
pysyä tiellä. On helppoa tehdä virhe.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
All ok, just a bit suprised by the grip. I thought the corner was ending but it was continuing a bit so I had to put
it sideways. An enjoyable drive now, not like yesterday. We need to keep Taka behind and in front we can do
nothing.
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11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Oli ihan OK, pito vähän yllätti. Luulin, että mutka jo loppui, mutta se jatkuikin, joten täytyi pistää sivuluisuun.
Ajo on nyt nautinnollista, ei niinkuin eilen. Täytyy pitää Taka takanamme, ja edellä meneville emme voi
mitään.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
For me it's a little bit hard to find the confidence and the grip level. I didn't do this stage at all last year. I
should be ok next time now I know the lines through the corners and where to push.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Minulla on vaikeuksia löytää luottoa ja arvioida pitoa. En ajanut tätä pätkää viime vuonna. Seuraavalla
ajokerralla pitäisi olla OK, kun tietää ajolinjat mutkissa ja paikat missä puskea.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Let's see how they come. Not a good stage for me. I don't know, I just don't like this day so much. There are
some seconds I can take off in here but hey. Big jumps.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ihan hieno pätkä, mutta en kuitenkaan itse niin tykkää tästä. Ei tullut hyvin eikä ollut kovin miellyttävä.
Muutama sekunti jäi ihan peruspaikkoihin. Isoja hyppyjä, joo. Katsotaan miten muut tulevat.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Just couldn't really find the confidence needed. Maybe a bit too careful on some of the notes as well. Just not
quite on it.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
En vain löytänyt tarvittavaa luottoa. Ehkä oli myös turhan varovainen nuotti joissakin paikoissa. Jotain vain
puuttuu.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I didn't make such a big mistake like the last one. I was really pissed at the end of the last stage. You do all
the work before the stage then you don't get the benefit because of the mistake at the junction. It's harsh.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Nyt tuli vähän paremmin eikä sellaisia virheitä kuin edellisellä, mutta oli joitakin pikku juttuja. Se risteys
edellisellä pätkällä harmittaa todella, kun on tehnyt työtä ja sitten menettää etunsa tuollaisessa paikassa.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
We are definitely trying. We keep trying.
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8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Kyllä me todella yritetään.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
When we are trying flat out, it's pretty much equal splits. It was an OK stage for me, no issues.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Täysillä mennään, ja väliajoissa ollaan silloin aika tasoissa. Ihan hyvä pätkä -  ei mitään isompaa ongelmaa.
Voisi vaikka jatkaa tälla lailla.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Getting closer. Some of these roads we haven't driven before so we're taking some caution there. It's looking
pretty good and the feeling is good.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ehjä ja hyvä pätkä. Siinä oli osuuksia, joita ei olla ajettu aiemmin. Seuraava on ihan uusi pätkä meille, ja
harkinnalla pitää mennä. Hyvä aika, tästä on hyvä jatkaa.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It was quite OK and maybe I should be more pleased. I'm not really aiming to win but I've come here to race,
though. If the rain stopped it would be better for us. I fixed the notes in a few places to be a bit faster.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan jees; pitäisi varmaan olla tyytyväisempi. En ollut voittamaan tulossa mutta kuitenkin kilpaa ajamaan.
Sataminen jos lakkaisi, niin se auttaisi seuraavilla. Muutamaan paikka korjasin nuottia nopeammaksi.
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