Helle koetteli purjehtijoita Paijanteella
kilpailun paattymiseen (klo
18) mennessa.
Ensimmaisena maaliin saapui Heinolan Pursiseuran Tomi Alitalon kipparoima vene
Auvo (Over 33), mutta suuren kertoimen vuoksi vene
jai kuitenkin sarjassaan (isot
LYS-veneet) kymmenenneksi. Sarjan nopeimmaksi LYStasoituksin ylsi Jyvaskylan
Veneseuran Markka Poyhoncii veneella Accelerando
(Still 900).
Pienempien LYS-veneiden
nopein oli Heinolan Pursiseuran Heikki Ilolan kipparoimaveneKaroliina (Hydro
1/2-ton). Karoliinan tasoitusaika oli myos koko kisan
nopein, tarkoittaen komean
venefiguuri-kiertopalkinnon
jalleen matkaamista vuodeksi Heinolaan.
Heikko tuuli "rankaisi"
suhteellisesti eniten H-veneita, joista maaliin ennatti
ainoastaan kaksi venetta, voiton viedessa Juhani Boman
Lahden pursiseurasta.
Kilpailuun osallistui myos
kaksi monirunkovenetta,
joista pitemman korren vei
veneella Flying By (Farrier
F-31) Jari Vanhala Jyvaskylan Veneseurasta.
Perineisesti jaettavan jarjestavan seuran (Tehin Pursiseura, TePS) nopeimman
LYS-tasoitetun suorituksen
teki Henrik von Bonsdorif
Kaiken voittanut vene Karoliina, kipparina Heikki llo- miehistoineen veneella ShearlangstoneI(X-99).
la, HeiPS •

teen mestaruuspurjehduksen kirkkaimmat mitalit jalleen etela-Paijanteen
purjehtijoille.
Paijatsalopurjehdus kerasi yli kolmekymmentii purjevenetta Sysrnan Ilolaan kisailemaan lauantaina Paijanteen
mestaruuspurjehduksenmatkaosuudelle. Kilpailu kaynnistyi varsin hyvissa tuuliolosuhteissa muuttuen kohta
iltapaivan alussa tuskallisen
piinaavaksi tyveneksi, mika
muutenkin helteisessa saassa
koetteli kilpailijoiden, kuten
myos jarjestajien niin fyysista kuin henkistakin kanttia.

Kilpailuvietti oli ilmeisen
korkealle viritetty, silla lauantain matkapurjehduslahtd
jouduttiin uusimaan suuren
joukon veneita ylittaessa lahtolinjan ennen aikojaan. Hyvin alkaneen uusintalahdon
ehdittya viela kovinkaan pitkalle, alkoivat tuulivirtaukset
heiketa, muuttuen aluksi kapeiksi tuulikaistoiksi ja valilla
Tehinselan "sammuessa" taysin tyyneksi. Kilpailulautakunta joutuikin taman vuoksi lyhentamaan suunnitellun
reitin noin puoleen, mika sekaan ei auttanut kaikkia veneita ennattamaan maaliin

Paijatsalopurjehdus
on
myos kevaalla TePSm aloitteesta kaynnistyneen £telaPaijanne rancing'in osakilpailu. EPR muodostuu etelaisen
:een
pursiseurojen
(APS, HeiPS, HVS, LPS ja
TePS), kunkin jarjestamasta yhdesta kisasta Tehinselan
alueella.
Sunnuntaina jatkuneet ratapurjehdukset saatiin suorittaa huomattavasti paremmissa tuulissa, mika toi
kisaan uutta sapinaa ja helpotti merkittavasti myos helteen sietoa.
Heikki Ilola jatkoi lauantaina aloittamallaan linjalla, voittaen sarjassaan myos
molemmat ratalahdot, ollen
nain sarjansa suvereeni Paijanteen mestari.
Muissa sarjoissa sen sijaan
taisto oli tasaisempaa. H-veneissa kuitenkin Juhani Bomanin ratalahtojen tasaiset
suoritukset (2. ja 3.)- riittivat
myos Paijanteen mestaruuteen. Sen sijaan isojen LYSveneiden luokassa Kauko
Kannisen ratalahtojen voitot veneella Celavie (Wind
328), HeiPS, nostivat hanet Paijanteen mestaruuteen
matkapurjehduksen neljannelta sijalta.
Tulokset kokonaisuudessaan loytyvat TePS:n kotisivuilta (www.teps.fi).
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