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Soome MV lõppesid sõiduvõiduga :)
Tänase päevaga võib üldiselt rahule jääda kuigi äpardusi ikka juhtus. Aga kõige parem uudis on
see et Soome meistrivõistlused lõppesid minu sõiduvõiduga :) Hurraa!!!
Kolmest sõidust õnnestus pidada täna ainult 2, kuna enne viimase sõidu starti hakkas tuul tegema
180 kraadiseid pöördeid, siis jälle vaikis sootuks ja hakkas jälle uuest suunast puhuma - seega 3
sõitu ei tulnudki kuna aeg sai lihtsalt otsa.
Esimene start aga õnnestus päris hästi ja esimene vastutuuleots oli pea märgini edukas aga siis
jäin vasakuga ühele paadile veidi jalgu ja ta koksas minu paadi ahtri pihta - kuna olin vasakul halsil
ja oleksin pidanud teed andma siis pidin karistusringid tegema (2x 360 kraadi) et mitte disklaffi
saada - see aga võttis niipalju aega , et head tulemust jällegi teha ei õnnestunud - finisis olin 25-na
:( .
Teise sõidu start oli ka enam vähem normaalne aga sõidu edenedes üritasin kõik tuulepööramised
ära kasutada ja tundus et see õnnestus :), sest üleval märgis olin soliidse eduga esimene ja
seekord ma enam seda edu käest ei andnud mis eelmistel aastatel hea koha pealt on juhtunud.
seega olin ka järgmistes märkides esimene ja tasuks sõiduvõit - YES!!!
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Aga see oleks ka võinud mitte juhtuda - sest peale finisit kadus mul rool jälle ära - s.t. roolipalleri
fikseeriv polt oli nüüd lõplikult omad vindi maha keeranud ja ei püsinud enam omas paigas. Õnneks
sain kaasvõistlejalt teipi millega fikseerisin sellepoldi oma pesasse ja olin valmis kolmandaks
sõiduks - mis kahjuks (või õnneks) jäi pidamata.
Aga üldist kohta see mul väga palju ei parandanud - kokkuvõttes sel aastal Soome
meistrivõistlustel 25 koht.
Tulemused: http://www.fin24metre.org/wp-content/uploads/2014/08/SM_2014_Tulokset.pdf
Kogu minu seeria siis 24.0 19.0 27.0 (30.0) 18.0 25.0 1.0 kokku punkte144.0 ja peale halvema
sõidu mahaviskamist 114.0
Paadi tõstsin välja ja nüüd on mul viis päeva aega rool ära parandada ja seda viimase sõidu vormi
hoid et siis Soome karikasarja viimasel etapil hästi esineda :)
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