STAGE FLASH
Date:

05/08/2022

Section:

2

Special Stage:

SS3 Lankamaa 1 (21.69 km)

Weather:

Dry. Kuivaa.

Road Conditions: Some of the surface is quite sandy. Paikoitellen tien pinta on aika hiekkainen.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Quite slippy, a nice stage. Being the first one is not perfect, pushing here you get a lot of surprises. We try not
to take any stupid risks, this is what we can do, we'll see what everytone else can do.
69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Aika liukasta oli. Lankamaa on hieno pätkä ja nautinto ajaa. Ilman virheitä tuli, mutta siellä on yllätyksiä. Ei
oteta tyhmiä riskejä. Putsaamista on, mutta katsotaan mitä muut tekevät.
11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
All fine but the grip is changing for me all the time. I cannot do more, that's it. There are a lot of corners that
are flat but I don't find the confidence to go flat. We won't find the right settings whatever we do at service.
11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Kaikki hyvin, mutta pito vaihtelee koko ajan. En pysty enempään. On siellä täysillä mentäviä mutkia, mutta ei
ole luottoa vetää niitä täysillä. Ei vaan löydetä oikeita säätöjä huollossa, vaikka mitä tehdään.
33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
It still could have been better. Very difficult coming here with brand new notes and a new stage. You can
carry more speed than you think.
33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Taas olisi voinut mennä paremminkin. Vaikeaa tulla tänne uudelle pätkälle aivan uusilla nuoteilla. Täällä voisi
pitää enemmän vauhtia kuin luulisikaan.
18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
It's not too bad but I wasn't so happy with my driving. I didn't feel very confident. I was hesitating. It was a
very high speed stage so that's very nice.
18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ei paha, mutta en ollut ajamiseeni tyytyväinen. Ei oikein ole itseluottamusta, ja epäröin. Pätkä on
huippunopea, ja se on hienoa.
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42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It was a lot of fun. The average speed must be fun in there. It was more slippery in there than I expected, I
kept hesitating. It was a lot of fun.
42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Oli tosi kivaa tällä keskinopeudella. Liukkaampaa oli kuin uskoinkaan, ja vähän epäröin.
44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's me. I don't know what's up. I'm trying my best to make it work. The car is fine.
44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Yritän parhaani saada homman toimimaan, mutta en tiedä mikä minulla mättää. Auto on ihan hyvä.
4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I think we did a pretty good job in the preparation for this stage but so did the others! Always when you have
a new stage there's always a good chance but there's small gaps anyway.
4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Oltiin tehty tähän kotiläksyt hyvin, mutta niin tekee muutkin. Puhtaasti tultiin, mutta aika ei ole ihmeellinen.
Erot ovat pieniä.
7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It was not the nicest for me, something is a bit bent on the steering arm. It wasn't the nicest moment of my life
but but then saw it was OK so I could push. I believe it was from a rock on a previous stage.
7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Ei niin kauhean kiva. Alussa tuntui, että tukivarteen oli kai tullut vähän vaurioita edellisellä pätkällä osumasta
kiveen.Jatkoin puskemista, kun huomasin ettei se ollut mitään kovin vakavaa.
16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Stopped on the stage We broke part of a suspension by hitting something. We managed to repair it to reach
the end of the stage. It's my fault.
16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Oli pysähtynyt erikoiskokeelle. Hajotettiin jousitusta, kun osuttiin johonkin. Saatiin korjattua sen verran, että
päästiin ek:n maaliin. Aivan omaa syytä.
68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's nice but the first time on this stage this way. It's quite hard to drive fast. You know many places you can
drive faster but I want to check.
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68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Hankalaa ajaa kovaa näin ekalla kerralla. Meni hyvin ja huonosti, mutta hyvällä rytmillä. On paljon paikkoja,
jotka voisi ajaa kovempaa, mutta pitää vähän katsella.
20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I thought that was an OK stage but let's see. A new stage for me so I was taking some caution. It's a brave
stage if you know it.
20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan OK pätkä, mutta uusi minulle. Tämä vaatii rohkeutta. Siellä on huikeita paikkoja.
21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
It was a nice stage, I was really enjoying it. Great to be driving here.
21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Hyvä pätkä; ei virheitä. Jatketaan samaan malliin.
22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
It was good. I was really enjoying this one. It seems we like the surface more, we're really at home with this
one. There are a lot of stages with the really hard packed gravel on top so we need to learn that now.
22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Tästä nautin, ja tällä pinnalla oltiin paremmin kotonamme. Joillakin pätkillä on tosi tiukkaan pakkautunutta
soraa, ja sitä pitää nyt opetella.
23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
We lost a bit time in the beginning, but the rest was OK.We just didn't seem to find a proper rhythm. Some
slippery places towards the finish
23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Alussa jäätiin, mutta lopussa tuli hyvin. Ei oikein saatu rytmiä päälle. Maalipäässä on liukkaita paikkoja.
24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
A great stage. It seems it was no use being too nervous about it after all. It was great to be able to go flat out
for 15 minutes! The others are just going faster, but we are not going to give up and go home just yet.
24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Hieno pätkä, ja ihan turhaan jännitin. Oli hienoa, kun sai vetää vartin kaasu pohjassa. Veijarit ajaa vaan
kovempaa. Ei kannata kuitenkaan vielä kotiin lähteä.
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27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It was OK. There was some loose gravel in places and we just couldn't place the car in the ruts there, but it
was not all bad.
27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan OK, joissakin paikoissa oli irtosoraa, eikä mahduttu uraan. Ei tuo huono ollut.
28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
The times are not quite there, and I guess we must drive a bit more smoothly.
28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
Ei oikein meinaa kello tykätä. Pitää varmaan ottaa vähän liikoja pois.
34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
[Right front rubber in shreads, came with just the rim and lost almost 2 minutes]
34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
[Oikea eturengas riekaleina. Vain vanne jäljellä, ja menetti noin kaksi minuuttia.]
31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
The stage is proper difficult. It's very nice, fast. I tried to change the style from the first stage after some
discussion with my engineer. I made some mistakes but it's better, so I have to work on this style. It's a
beautiful stage but not easy.
31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
Hieno, mutta vaikea pätkä. Siellä oli tosi vaikeita mutkia. Yritin muuttaa ajotyyliä ekan pätkän jälkeen, kun
keskustelin hieman insinöörien kanssa. Tuli muutama virhe, mutta se paranee, ja pitää tehdä hommia
ajotyylin kanssa.
32. Gaurav Gill (IND) / Gabriel Morales (BRA) (Skoda Fabia)
It's not been the way I wanted it to go. We hit a hidden rock and punctured the tyre so we had to change the
wheel. While we were changing the wheel, the jack slipped and it fell down so we wasted I think three
minutes.
32. Gaurav Gill (IND) / Gabriel Morales (BRA) (Skoda Fabia)
Ei ole sujunut ihan niinkuin olisin halunnut. Osuimme kiveen, ja rengas puhkesi, joten meidän täytyi vaihtaa
se. Kun olimme vaihtamassa rengasta, tunkki luisti ja auto putosi alas. Taidettiin menettää siinä kolmisen
minuuttia.
36. Riku Tahko (FIN) / Sami Ryynänen (FIN) (Hyundai i20 N)
Quite OK. The stages are nice. The morning has been better for us now than last autumn on this rally. We've
been monitoring a technical problem on the car, but it seems we'll get to service OK.
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36. Riku Tahko (FIN) / Sami Ryynänen (FIN) (Hyundai i20 N)
Ihan OK. Ainakin selkeästi vireämpi aamu kuin viime syksyn vastaavassa kisassa. Kivat pätkät, ja tuli ihan
hyvin. Yhtä huolenaihetta on seurattu, mutta näyttäisi, että päästään huoltoon asti ja se jaksaa toimia.
39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
The previous stage was quite OK but this one I couldn't find the rhythm and I braked too much.
39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Edellinen pätkä oli ihan OK, mutta tällä en löytänyt rytmiä ja jarrutin liikaa.
38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Well, it's OK I guess. We've had some problems with the steering, and yesterday we tried to locate the
problem. We found one, but now it seems there's another one. The steering feels really heavy, but luckily we
can get to service now.
38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
No siinähän se menee. Vähän on ollut ohjauksen kanssa ongelmia, ja eilen koitettiin ratkoa mikä on vikana.
Yksi vika löydettiin, mutta joku vika on vielä päällä. Ohjaus on tosi raskas. Onneksi päästään huoltoon.
Joutuu ajamaan vähän varovaisesti.
40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
The feeling is OK. My first two competitive stages ever in a car like this, and first we just have to watch how it
develops. I'm not fully confident with the car yet, but it's getting better all the time.
40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Ihan hyvä fiilis. Ekat kaksi pätkää ikinä tällaisella autolla rallissa, ja vähän tunnustellaan alkuun. Ei ole ihan
vielä luottoa autoon, mutta koko ajan paranee.
47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
I think we managed to find a bit more speed on this one. The pacenotes worked OK. It's going to be a warm
day.
47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
Tälle toiselle pätkälle saatiin tähän meidän vauhtiin vähän ehkä lisää. Nuotti pelasi hyvin. Lämmin päivä
tiedossa.
48. Enda Mccormack (IRL) / Liam McCormack (USA) (Hyundai NG i20)
[Puncture on right front tyre, arrived with the rim only.]
48. Enda Mccormack (IRL) / Liam McCormack (USA) (Hyundai NG i20)
[Oikea eturengas on puhjennut, saapuivat maaliin pelkällä vanteella.]
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43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
The car is great. We took the stage very carefully. We slept pretty badly when there was probably some party
next door, but now we're not very tired.
43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Auto on hieno. On otettu tosi rauhallisesti. Aika huonosti nukuttiin, kun naapurissa oli kai jotkut bileet, mutta ei
nyt mikään ihan hirveä väsymys.
51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
Really nice, we loved that stage. Good conditions, a little rutted in spots but it was a really good stage. We
enjoyed that.
51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
Todella mukavaa, tästä pidimme. Hyvässä kunnossa, vähän urainen paikoitellen, mutta oikein hieno pätkä.
Nautittiin.
52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
We are getting better little by little and the feeling is good. Roads are still in really good condition. It's a great
opportunity for us to be able to drive here. Thanks to everyone who made this possible. The car has been
working perfectly since the first test.
52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
Pikkuhiljaa on yritetty parantaa, ja tämä tuntui jo hyvältä. Pakko sanoa, että on todella hienoa.Tiet ainakin
vielä tosi hyvässä kunnossa. On tämä upea mahdollisuus päästä ajamaan. Kiitos kaikille tukijoille, jotka ovat
mahdollistaneet tämän kokemuksen. Auto on toiminut ihan ekasta testistä asti täydellisesti.
53. Kari Hytönen (FIN) / Suvi Nisula (FIN) (Ford Fiesta)
It was nice to do Lankamaa after a while. The stage was in good condition, and the pacenotes are coming
just perfectly. We'll try to find the ideal speed.
53. Kari Hytönen (FIN) / Suvi Nisula (FIN) (Ford Fiesta)
Pitkästä aikaa oli kiva ajaa Lankamaata. Pätkä oli hyvässä kunnossa, ja nuotti tulee ihan perfekto. Pyritään
löytämään sopiva vauhti.
54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
In the first stage I was still practising and hadn't really woken up, but this one went OK.
54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
Ensimmäinen pätkä meni harjoitellessa, mutta nyt oli ihan hyvä pätkä. Aamulla oli vähän raskasta, kun ei ollut
ihan vielä herännyt.
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