
STAGE FLASH

Date: 05/08/2022

Section: 2

Special Stage: SS8 Sahloinen-Moksi 1 (15.7 km)

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I have always liked this stage, it's a nice one. I was pushing on the limit the whole stage. Being the first car, I
can do nothing more than that. Full force, on the limit, I can do no more.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Olen aina tykännyt tästä pätkästä. Aura-autona ei vaan mahdu tulemaan yhtään enempää. Täysi atakki
päällä.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
We had a good stage. I drive on what I can drive at the moment. It's my speed, I'm still not happy with the
rear. I go as fast as I can without losing control. It's a fine line, I go as fast as I can.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Oli hyvä pätkä. Ajan nyt minkä pystyn. Vauhtini on mikä on, en ole vieläkään tyytyväinen perään. Ajan niin
kovaa kuin voin kuitenkin kontrolloidusti. Se on veteen piirretty viiva, ja niin täysillä mennään kuin voidaan.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
It's a long way to go. We know it's close. I had a better feeling in here than the previous one but he's
obviously still driving well.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Pitkä on tie. Tiedetään, että on tiukkaa. Täällä oli parempi fiilis kuin edellisellä, mutta hän kyllä ajaa edelleen
hyvin.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
This stage was more comfortable, a smooth rythm.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Tämä tuntui mukavammalta. Oli jouheva rytmi päällä.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
This stage was OK, it was better than last stage but I need to push a bit more and take a puncture risk. If you
get a puncture you lose more time.
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18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Tämä tuli ihan OK; paremmin kuin edellinen. Pitää kuitenkin puskea kovempaa ja ottaa rengasrikkoriskiä. Jos
rengas menee, siinä kyllä häviää enemmän aikaa.

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
She's not perfect, we've bent something somewhere. Just trying to manage it. That's a cracking time from
Tanak - Jesus!

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Ei ole auto ihan kunnossa; jotakin vääntyi jossakin. Koitetaan vain pärjätä sen kanssa. Tänakilta aivan
mieletön aika - taivas varjele!

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
The car is fine, it seems to have fixed itself. All OK. Having fun in that one - serious!

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Auto on kunnossa; se tuntuu korjanneen itse itsensä. Kaikki OK. Pidettiin hauskaa - todellakin!

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
My braking points are really good now. I got some nice boost from this. Nice stage, a really nice stage.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Hieno pätkä. Oli selvästi parempaa ajamista. Se edellinen oli sekoilua ja kivien kiertelyä, mutta nyt tultiin
kuten kuuluu. Risteyksiin jarrutukset osuivat niin hyvin, että naurattaa!

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I was feeling that I did a good stage. It was not so bad, I tried to do my best. The time is not amazing but I do
my best.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Tuntui, että ajoin pätkän hyvin. Ei se huono ollutkaan. Aika ei häikäise, mutta yritän parhaani.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
The rally is really long so we want to gain some experience. We just want to enjoy the rally and it's beautiful
stages.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Ralli on pitkä, ja pitää kerätä kokemusta. Pätkät ovat upeita, ja haluamme nauttia tästä.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
[Moving slowly through the stage with intermittent power] Some fuel pressure problem in stage mode. I don't
know what to do.
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68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
[Pysähtynyt pätkälle. Autossa ei ole välillä tehoa ollenkaan.] Polttoaineen paineet häviävät stage-moodissa.
Ei mahda mitään.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Jari is in the middle of the road a few km from the finish. It wasn't an easy stage. We lost some seconds there
but what can you do. I was a little bit distracted by that.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Sääli, että Jari oli pysähtynyt pätkälle muutama kilometri ennen maalia. Hukattiin muutama sekunti siinä,
mutta minkäs teet. Ei ollut helppo pätkä.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Could have been better, there was some marshals slowing us down. I don't know what was going on.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Auto oli tiellä ja siellä oli miehiä näyttämässä että jarruta, mutta ei oikein tiennyt paljonko pitäisi ottaa vauhtia
pois.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
We lost the rear in one right hander. Luckily it went as it went but we have to keep going.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Perä karkasi yhdessä oikealle kääntyvässä mutkassa. Onneksi selvittiin, ja pitää vaan jatkaa.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
A bit tricky on the small road and I made a couple of mistakes there. Starting to find the rhythm now. It's nice
to drive these familiar roads.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Pienellä tiellä hankalaa, ja pari virhettä tuli. Rytmi löytyy pikkuhiljaa, ja näitä tuttuja teitä on kiva ajaa.

24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
The times are getting more where I like them to be. I tried to drive briskly and my hands are shaking now. I
remembered the places where you can really drive like crazy. Humbly driving forward.

24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Aika näyttäisi olevan jo ihan sinne päin. Yritin tulla aika reippaasti, ja kädet vähän tärisee. Muistin nyt ne
paikat, joissa voi vetää ihan päättömästi. Nöyränä vaan eteenpäin.
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25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
The car feels a bit inconsistent but it's probably my preferred stage so far. Still some things to improve.

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
Auto toimii vähän epäjohdonmukaiselta, mutta suosikkipätkäni tähän mennessä. Vielä on parannettavaa.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It felt good. It's a fast stage and I found the feeling there. The others are fast too. The margins are narrow and
hard to evaluate when you are driving. There's still room for improvement on the second pass.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan hyvältä tuntui. Vauhdikas pätkä, ja fiiliksen sai päälle. Kovaa menevät muutkin. Erot ovat pieniä, ja
ajaessa niitä on vaikea arvioida. On siinä parantamista toiselle ajokerralle.

29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
It's good. We are trying to be in the rhythm. It's not easy but we enjoy a lot.

29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
Hyvin menee. Yritetään pysyä rytmissä. Ei se ole helppoa, mutta nautimme tästä.

39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Not so good and on the previous one I was so slow. On this one I tried to push but still not enough. No
technical problems.

39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Ei kovin hyvin ole mennyt tämä iltapäivän lenkki. Edellisellä olin niin hidas. Tällä yritin puskea, mutta ei
riittänyt. Ei mitään tekniikkamurheita.

40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
This went well. I've always liked this stage and it seems to fit me. It felt really good. Everything is working well
and the feeling  and confidence of the car gets better.

40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Tää tuli hyvin. On ollut aina hauska pätkä ja sopinut hyvin käteen. Tuntui hyvältä taas. Kaikki toimii hyvin ja
koko ajan saa lisää tuntumaa ja luottamusta autoon.

38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
This is one of the finest stages and it went OK. This was the first stage we were able to drive without any
issues. It's fun to continue from here, but we have to watch out for some new stones. Earlier on we had some
problems with the power steering but after the first round we discovered where the problem was, and now
everything is OK.
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38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Tää pätkä on yksi hienoimmista teistä ja tuli ihan OK. Ensimmäinen pätkä, joka päästiin ajamaan ilman
kummempia ongelmia. Mukavaa lähteä tästä jatkamaan, täytyy vähän katsoa kiviä, joita on noussut.
Aikaisemmin oli ongelmaa ohjaustehostimen kanssa, mutta hyvä, että paikallistettiin se ensimmäisen lenkin
jälkeen. Nyt on kaikki OK..

46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
The car is OK but a little bit too much action. It's amazing what the team did; we didn't have a penalty since
we fixed it on time. I had a full roll in Harju, when I do it I do it properly!

46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Auto on ihan OK', mutta oli vähän liikaa sutinaa. Tiimi teki uskomattoman hienoa työtä, emmekä saaneet
aikasakkoa, kun korjaus saatiin valmiiksi ajallaan. Pyörähdettiin kunnolla Harjulla; tein senkin täysillä!

48. Enda Mccormack (IRL) / Liam McCormack (USA) (Hyundai NG i20)
The afternoon has been good, no problems.

48. Enda Mccormack (IRL) / Liam McCormack (USA) (Hyundai NG i20)
Iltapäivä on sujunut hyvin, ei ongelmia.

43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
It's great fun and I'm getting better all the time. No problems.

43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Ihan hauskaa ja koko ajan paranee oma tekeminen. Ei ongelmia.

52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
These afternoon stages have been good. On the previous one I thought there would be more stones so I took
it a bit cautiously. On this one I tried to push more and really liked it - this makes me smile.

52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
Iltapäivän pätkät on tulleet ihan hyvin. Odotin, että edellisellä pätkällä olisi ollut enemmän kiveä esillä, joten
otin sen vähän varovaisemmin. Tällä pätkällä yritin hyökätä enemmän ja tykkäsin kyllä, ihan hymyilyttää.
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