Se on morjensta jälleen Paavo.
Tässä olisi tyrkyllä tällainen lyhyt raportti Korson MTB kisasta. Ei jäänyt
näistäkään karkeloista huimia sankaritarinoita kerrottavaksi jälkipolville.
Sijoitus on näemmä jymähtänyt niille sijoille, missä se on jo kolmasti tällä
kaudella ollut.
Pieni epäilys on alkanut kalvamaan mieltäni. Epäilys siitä, että onkohan minusta
tullut huomaamattani vanha ja väsynyt kehäraakki?
Tästä johtuen tein pientä vertailevaa tutkimustyötä ja havaitsin, että olen ajanut
ällistyttävän tarkasti nämä alkukauden kisat samoilla loppuajoilla kuin viime
vuonna.
Rajamäen kisa oli 4 sekuntia hitaampi tänä vuonna. Vastaavasti Korson reitistä
suoriuduin 4 sekuntia nopeammin. Radat ovat olleet suurin piirtein samanlaisia.
Näillä loppuajoilla ei vaan näemmä enää tänä vuonna nousta podiumille.
Taso on noussut. Tars kait tehrä jottain...
Korson mtb kisa on suurimmaksi osaksi hyväkuntoista ja nopeaa neulaspolkua,
latupohjaa ja ulkoilureittejä. Kisan tekniset osuudet pikku kivikkoineen, jäävät
melko lyhyiksi. Siitä huolimatta ne ruuhkauttavat reittiä. Siitä vähäisestäkin
trialin taitamisesta, mitä joskus on vahingossa tullut oppineeksi, on ollut joka
kisassa valtava hyöty näissä hieman haasteellisemmissa kohdissa.
Oma ajoni tuntui sujuvan mukavasti, eikä kisan jälkeen varsinaisesti ollut
sellainen fiilis, että olisi antanut verenmaku suussa aivan kaikkensa.
Fatbikekuskit jotka tulosluettelossa kiilasivat edelle, onnistuivat alun
latupohjalla pääsemään sellaiseen kiitoon, ettei siihen näillä eväillä löytynyt
millä vastata.
Metsänpuolella oli paikka paikoin hiukan ruuhkaista, juuri niissä lyhyehköissä
teknisissä osuuksissa. Otin nämä pienet hidastelut tervetulleena hengähdystaukona.
Broidi kirosi maalissa enemmänkin, joutuneensa jonoutuman uhriksi.
Ohitustilanteet toki kuuluvat maastopyöräilyyn oleellisena osana, eikä se aina ole
ihan helppoa.
Itse kirosin maalissa lähinnä sitä, että minulla on hirveä ikävä edesmennyttä
Crescentin fatbikeä. Fiilis asioita ei voi vähätellä urheilussa...
Tähän reportaasiin sopivia valokuvia Korsosta, sellaisia joissa edes yksi fatbike
vilahtaisi otoksessa, en löytänyt netistä.
Mutta laitetaan yksi maisemakuva pelipaikalta. Tällaista neulaspolkua on mukava
lasetella menemään 100km/h (Ainakin) : )
Ei mulla muuta ole tällä kertaa ketjun venyttämisestä. Viikonloppuna olen
Tervakoskella jollain jaksolla jakamassa pisteitä. See you...
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