Paijanteen mestaruuspurjehdus vaihtelevissa tuulissa
21. kertaa jarjestetty Paijanteen Mestaruuspurjehdus
toissa viikon lauantain Paija'tsalon matkapurjehduksineen
ja sunnuntain ratapurjehduksineen koki niin tuulta, tyventa kuin sadettakin. Heikko tuuli vaihteli suunnaltaan
melkoisesti, tyyntyen valilla miltei olemattomiin. Vasta
iltapaivan ukkosrintama toi
puhuria purjeisiin, mutta hetkittain myos vetta melkoisesti. Sunnuntaikin valkeni purjehtijoille sateisen harmaana,
mutta paivan aikana koettiin
jo hieman kuivempaakin kelia.
Tehin Pursiseuran kommodori Jarmo Eulenberger
kertoi Paijanteen mestaruuspurjehduksen pitopaikasta
kaydyn melkoista keskustelua
ennen purjehduskauden alkua. Purjehtijat kun haikailivat edelliskertoja tasokkaampiensatamapalvelujenperaan.
Ilolan ankeat puitteet olikin
saatu edellisvuodesta ainakin saunojen osalta kohentumaan. Ukkossateen kastelemat purjehtijat tervehtivatkin

ilolla Sysman satamatoimen
panostusta Ilolan rantasaunojen kunnostuksessa. Kun
Eramaan Kutsu huolehti viela
purjehtijoiden monipuolisesta muonituksesta, niin olosuhteet olivat sateesta huolimatta
varsin kohtuulliset.
Puitteistaan huolimatta tamankertaiseen Paijanteen
mestaruuspurjehduksen matkapurjehdusosuuteen oli saapunut venekuntia reilusti yli
kahdenkymmenen. Muutama kauempaa tullut varmaan
myos siksi, etta kisa tarjosi hyvan harjoittelumahdollisuuden seuraavana viikonloppuna Padasjoelta starttaavaan
Paijanne-purjehdukseen.
Sunnuntain ratapurjehdukseen osallistui perinteisesti
lauantaita vahemman venekuntia, talla kertaa vain 14 venetta.
Tehinselan lyhennetylla reitilla lauantaina paras purjehtija oli Lys-tasoitusten jalkeen
isoissa LYS-veneissa Heinolan Pursiseuran JyriLehtisen
kipparoima Over 33-tyyppinen vene Auvo. Tehin Pur-

siseuran nopein vene oli
puolestaan pienemmissa LYSveneissa kolmanneksisijoittunut Hannu Jauhiaisen kipparoima Ann Sofie, joka havisi
Lys-tasoituksin reilut viisi minuuttia voittajaveneelle.
H-veneiden voiton matkapurjehduksessa vei Lahden
Pursiseuran Juhani Boman.
Pienemman LYS-veneiden
luokan voittaja oli Asikkalan
Pursiseuran Veikko Kekkonen. Monirunkoveneitakin
oli tamankertaiseen Paijatsalopurjehdukseen saatu kaksi.
Niista Jyvaskylan Pursiseuran
Pentti Paatola osoitti Pohjantahdellaan paremmuutensa saman seuran Jari Vanhalaa vastaan.
Sunnuntain ratapurjehduksen kahden lahdon jalkeen
H-veneissa Lahden Juhani
Boman naytti taitavuutensa
lauantain tapaan ja vei nytkin
luokkansa voiton. Toisena oli
niinikaan Lahden Pursiseuran Jaakko Salonen. Kolmanneksi ylsi Jyvaskylan Veneseuran Markku SUvonen.
Isompien LYS-veneiden

voitto meni Jyvaskylan Kalle
Aholan venekunnalle ja kakkosena oli Heinolan Pursiseuran Kauko Kanninen ja kolmantena Jyvaskylan Markku

Poyhonen miehistoineen.
Pienempien LYS-veneiden
ykkospalkinto matkasi HeinoIan Pursiseuran Heikki Ilolalle, kakkonen oli Asikkalan

Veikko Kekkonen ja kolmospytty matkasi niinikaan Heinolaan Juho Peltosen venekunnan palkintokaappiin.

Taivas oli sunnuntai-aamuna melkoisen synkka kun Paijanteen mestaruuspurjehduksen tuomarialus peruutteli Hannu Lindemanin kipparoimana laiturista Iahteakseen ratapoijutukseen Pdijdnteelle.

