
STAGE FLASH

Date: 05/08/2022

Section: 2

Special Stage: SS10 Sahloinen-Moksi 2 (15.7 km)

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I have to be quite happy. I think we push quite hard all the time. We cannot do much more. On this one it was
quite slippy there again, the line is there sometimes which makes it difficult. The two wheel drive cars are
taking different lines. We have some moments but we are OK.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ihan hyvä päivä, ja täytyy olla tyytyväinen. Ei ole tullut isompia virheitä. Yritettiin kiristää vauhtia toisella
lenkillä. Ajolinja ei sopinut, ja tuli tilanteita, kun ei ollutkaan puhdasta uraa mutkan takana. Kaksivetoiset
vetävät ihan eri linjoja.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
On the second pass it's a bit easier, you can be a bit more confident as well you trust more in the car. We are
getting closer but still. There's a bit fight tomorrow at the front and I don't think we can play with them. We
have to check on Katsuta and Breen which I think is a good target for tomorrow.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Toisella vedolla oli vähän helpompaa. Voit olla vähän rohkeampikin, kun luotat autoon enemmän.
Lähemmäksi tullaan. Huomenna on kova taistelu kärjessä, enkä usko että meillä on hirveästi roolia siinä
pelissä. Seurataan Katsutaa ja Breeniä, ja he ovat hyvä kohde huomiselle.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I can't say satisfied really no. I've just not really felt "with it" from the get go. Here you need everything with
you from the start. It's been better this afternoon and hopefully I can carry that through tomorrow.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
En voi sanoa olevani oikein tyytyväinen. Ei vain ole tuntunut ihan oikealta koko aikana. Täällä pitää saada
kaikki peliin heti lähdöstä alkaen. Tämä iltapäivä on ollut parempi, ja toivottavasti pystyn jatkamaan tähän
malliin huomenna.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
We are definitely not leading yet, there's one guy still coming. The stage is faster. It's been a tiring day, my
battery is quite flat and bed is waiting.
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8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Ei me vielä johdeta - yksi kaveri on vielä tulossa. Pätkä oli nyt nopeampi. On ollut uuvuttava päivä, ja minun
akkuni on kyllä ihan tyhjä. Peti odottaa.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
This one I had one moment, I went on a big sideways slide. I accidentally pushed the button and lost hybrid,
a stupid mistake. It's very difficult to catch up in front. Tomorrow is going to be a longer day so I try to push
hard.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Täällä oli yksi tilanne: Olin aikamoisessa sivuluisussa. Painoin vahingossa nappia ja menetin hybridin. Tyhmä
virhe. On vaikeaa saada kärkeä kiinni. Huomisesta tulee pitkä päivä, ja koitan puskea kovaa.

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I wouldn't be so happy with fifth place. I was trying and honestly it was a very good stage, we had an even
better feeling. We don't know.

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Viitospaikkaan en olisi kovin tyytyväinen. Yritin, ja kyllä tämä pätkä meni ihan hyvin. Fiilis oli yhä parempi.
Enpä tiedä sitten.

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's a better afternoon The stages are incredible - it's a pleasure to drive them. Yes I have enjoyed this
afternoon.

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Iltapäivä oli parempi. Pätkät ovat ihan uskomattomia - niitä on nautinto ajaa. Kyllä minä olen nauttinut tästä
iltapäivästä.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
It's been a very good day. The car has been amazing today and the driving has been very good also. We try
to increase the speed today, eyes are on tomorrow. If you want too much too early then it doesn't end well,
you need to be patient.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Tosi hyvä päivä ja aika puhdas. Ei isoja virheitä; jotain pikkujuttuja vain. Auto on ollut loistava tänään. Alettiin
parantaa vauhtia iltapäivällä. Liian aikaisin ei pidä vaatia liikaa - siinä käy huonosti.Tästä on hienoa jatkaa
huomenna.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's been a good day, I did my best and it wasn't easy trying to do the best with the car. The time looks so nice
and we continue to push to see what we can do.
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7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Päivä on ollut hyvä.Olen tehnyt parhaani, eikä se ole ollut helppoa. Tuo aika vaikuttaa mukavalta. Koitetaan
puskea menemään ja katsotaan mitä voidaan tehdä.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's been a difficult day, especially with the morning. This last one was a very good one. I'm not in the lines of
the others enough so we need to understand a little more.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Päivä on ollut vaikea, varsinkin aamu. Tämä viimeinen oli tosi hyvä. En pysy tarpeeksi muiden linjoilla, ja
pitää saada parempi käsitys tästä.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
The grip and the power at first. We have a problem now so it's not nice to drive the car. It's quite risky if you
push.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Harmittaa kyllä. Autoa ei ole kiva ajaa. Jos loppuu veto, niin siinä käy huonosti.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I knew the level would be high but it feels like we're really on the limit. you make a small mistake and you can
see it right in the stage time. It's been a good day without any issues, without any troubles. We lost a second
or two here and there but we'll see, there's a long way to go.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Tiesin, että taso on korkealla, mutta tuntuu, että ollaan aika limitillä. Teet pienen virheen ja näet sen heti
pätkäajassa. Ihan OK ehjä päivä. Teemulle on jääty tasaisesti. Erot ovat pieniä, ja rallia on vielä jäljellä, joten
katsotaan mitä voidaan vielä tehdä.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
It's been a good day, we've been pushing quite a lot and the other guys are giving some pressure. Tomorrow
is quite a tough day with long stages and big crests but mainly we'll continue like today.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
On ollut hyvä päivä. On puskettu aika tavalla, ja niin ovat muutkin. Huomenna on rankka pitkien ja mäkisten
erikoiskokeiden päivä. Tasaisen kovaa on tultu, ja koitetaan jatkaa samoin huomenna.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
I just make sure that I'm coming through cleanly. Except for one mistake I would say it's OK but our goal was
to come through with no mistakes so we still have some work to do.
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22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Varmistelen vain, että pääsen puhtaasti läpi. Yhdestä virheestä huolimatta sanoisin, että OK, mutta kun
tavoite oli tulla ilman virheitä, niin työtä on vielä tehtävänä.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It feels like I am not able to drive this rally the way it should be driven. I'm really disappointed in myself since I
can't perform at my own level. I know who it is to blame.I've done something wrong, let's see if I can think of
something during the night. Others are going so far ahead.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Se miten rallia pitäis ajaa, niin nyt on fiilis etten pysty siihen. Olen todella pettynyt itseeni, en pysty
suorittamaan omalla tasollani. Peiliin saa katsoa. Jotain on mennyt väärin. Koitetaan keksiä yön aikana jotain,
mutta muut menevät kaukana.

24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
OK basic speed, but I made some mistakes on the previous one. I could have been faster here too.

24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan OK peruskyytiä, mutta edellisellä tuli virheitä. Olis tämäkin voinut tulla kovempaa.

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
I love the stages, it's magic even a bit rough, the feeling in the car is all right, I'm probably too cautious
especially as we have to get the car back on a boat to New Zealand soon. We'll push a bit more tomorrow.

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
Rakastan näitä pätkiä. Ihan maagista, vaikka vähän röykkyistä. Fiilis autossa on hyvä. Olen ehkä vähän
turhan varovainen - varsinkin siksi, kun auto pitää saada pian laivattua Uuteen-Seelantiin. Huomenna
pusketaan vähän kovemmin.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It feels good after all. I think we lost some two seconds here, but there are still two days to go so it's nice to
be driving on here.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan hyvältä tuntuu kuitenkin. Taas taidettiin kyllä jäädä pari sekkaa, mutta pari päivää on vielä jäljellä, joten
mikäs tässä on ajellessa.

28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
A few changes were made to the car.
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28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
Parempaan päin mennään. Tehtiin autoon vähän muutoksia.

34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
I'm really happy with the day one. Sadly on the second stage we had a puncture. Tomorrow there will be a lot
of stages.

34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
Olen todella tyytyväinen tähän ensimmäiseen päivään. Harmittavasti toisella pätkällä kärsittiin rengasrikko.
Huomenna on vielä paljon pätkiä edessä.

39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
In the morning I found it so difficult to trust the pace notes. I didn't really have the confidence. You have to be
absolutely sure about the upcoming corners. Still I'm really enjoying this event. It's fun and good experience.

39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Aamulla en uskaltanut luottaa nuotteihin enkä löytänyt itseluottamusta. Täytyy olla todella varma tulevista
mutkista. Nautin kuitenkin todella tästä rallista. On hauskaa, ja saan hyvää kokemusta.

29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
Perfect day. We try to keep up the pace and maintain the same concentration for tomorrow. This is our debut.

29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
Täydellinen päivä.Yritämme ylläpitää saman vauhdin ja keskittymisen myös huomenna. Tämä on
ensimmäinen kertamme tässä rallissa.

36. Riku Tahko (FIN) / Sami Ryynänen (FIN) (Hyundai i20 N)
No big problem. In Lankamaa, there was some dust. It's been a really nice day, maybe the best ever. For the
first time, I can do what I want, it's nice to drive.

36. Riku Tahko (FIN) / Sami Ryynänen (FIN) (Hyundai i20 N)
Ei isompaa ongelmaa. Lankamaalla vähän jäätiin edellä menneen pölyyn. On ollut tosi kiva päivä, ehkä paras
mitä koskaan. Ekaa kertaa pystyn tekemään mitä haluan. On kiva ajaa.

31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
Something special, always crazy fast. The speed is incredible. Driving here is so different from all the other
rallies. I enjoy it, it's amazing

31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
Tämä on todella erityinen ralli, sairaan nopea. Uskomaton vauhti. Tällä ajaminen on niin erilaista kuin muissa
ralleissa. Nautin todella.
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37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
On the second stage I had a flat tire. The rim was damaged, so I had to change the tire and we lost about
four minutes. Other than that it's a fantastic experience to drive here again after 19 years.

37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
Toisella pätkällä kärsittiin rengasrikko. Vanne vaurioitui, joten piti vaihtaa rengas ja menetettiin siinä noin
neljä minuuttia. Muuten on fantastista ajaa taas täällä 19 vuoden jälkeen,

49. Fabio Frisiero (ITA) / Giovanni Agnese (ITA) (Skoda Fabia)
I'm happy and enjoy 50-50. I haven't driven for 3 years. It's difficult to return on these fast roads but they are
fantastic.

49. Fabio Frisiero (ITA) / Giovanni Agnese (ITA) (Skoda Fabia)
Olen tyytyväinen ja nautin 50-50. En ole ajanut kolmeen vuoteen. On vaikeaa palata näille nopeille teille,
mutta ovat ne kyllä fantastisia.

51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
This is my favourite road. The stages have been very good. My first time here, it's very different from Canada.

51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
Tämä on suosikkiosuuteni. Pätkät ovat olleet erittäin hyviä. Olen täällä ensimmäistä kertaa, ja tämä on todella
erilaista kuin Kanadassa.

53. Kari Hytönen (FIN) / Suvi Nisula (FIN) (Ford Fiesta)
The day was enjoyable but we had an electrical issue with the car in Harju stage. Luckily it could be fixed in
service. Other than that it has been great.

53. Kari Hytönen (FIN) / Suvi Nisula (FIN) (Ford Fiesta)
Nautittava päivä, mutta Harjulla oli sähköhäiriö autossa. Saatiin se onneksi huollossa hallintaan. Muuten ollut
hienoa.

48. Enda Mccormack (IRL) / Liam McCormack (USA) (Hyundai NG i20)
It was a good day, enjoyed it. Just a puncture, but other than that it was fine.

48. Enda Mccormack (IRL) / Liam McCormack (USA) (Hyundai NG i20)
Oli hyvä päivä, nautin. Kärsittiin rengasrikko, mutta muuten sujui hyvin.

47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
The day has gone quite well. There have been no technical problems and the roads have been in good
condition.
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47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
Ihan hyvin on mennyt päivä. Ei ole ollut tekniikkaongelmia ja tiet olleet hyvässä kunnossa.

54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
It has varied a lot. On some of the stages we were still practicing. No technical problems.

54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
Vaihtelevasti on mennyt. Joku pätkä meni vähän harjoitellessa. Ei teknisiä ongelmia.

40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
The whole day went well. Overall, I am satisfied.

40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Kivasti mennyt koko päivä. Kokonaisuudessa olen tyytyväinen

43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Towards the end, we try to tighten up and stay on the road.

43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Loppua kohden koitetaan kirittää ja pysytään tiellä.

50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
Sometimes difficult, sometimes good. We are learning, it's our first time here, beautiful.

50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
Välillä on vaikeaa ja välillä menee hyvin. Opitaan koko ajan. Tämä on meille ensimmäinen kerta täällä, ja on
upeaa.

38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
We had a bit of a problem in the morning but managed to fix it at service. We had no power steering, but
managed to come through.

38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Alkupäivästä oli ongelmia, mutta saatiin huollossa säädettyä mieleiseksi. Aamupäivällä oli ohjauksessa
ongelmaa, kun tehostin ei toiminut. Päästiin läpi.

46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Still I enjoy a lot. The crew did an amazing job. They made my day. Looking forward to tomorrow.

46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Nautin edelleen paljon. Huoltotiimi teki loistavaa työtä. Pelastivat päiväni. Odotan innolla huomista.
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52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
One of the best days of my life. I tried to constantly keep improving all the time. It has been a fantastic day.
Everything is OK.

52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
Elämäni yksi parhaista päivistä. Yritin nousujohteisesti parantaa. On ollut hieno päivä. Kaikki on kunnossa.
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