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PRO-X 
Ei mikään Ladogan kopio

Teksti ja kuvat: Ari Myllylä

PRO-X-kisat pidettiin ensimmäisen kerran toissa vuonna ja niistä kantautui niin hyviä 
lausuntoja lähinnä Lahden eteläsuunnalta, että kutsun tullessa oli kilpailuihin pakko lähteä 
katsomaan, mistä on kyse. PRO-X:n järjestää Moskovasta kotoisin oleva Pro-X offroad 
-organisaatio, jonka voimamiehenä on Yuri Selifonov. Tänä vuonna kilpailu oli myös Euro-
Trophy 2012 -sarjan toinen osakilpailu.

Light -luokalle Prologin suo-osuus oli rankempi paikka.
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PRO-X  on viikon mittainen kilpailu, jossa kilpailuryhmät jaetaan kol-
meen eri luokkaan. Kaksi kilpailuluokkaa näistä ovat Open ja 

Light. Näissä suurin ero on rengaskoko, sillä Lightissa on maksimirenkaan korkeus 
33”, Openissa taas ei ole rajoitusta ollenkaan. Tämän lisäksi on myös turistiluokka eli 
smart. Käytännössä Openin kärkiautot olivat kaikki porttaaliakselein ja 39” renkain 
varustettuja. 

Mezhutoki = My Pleasure

Kilpailupaikkana toimi lähellä Il’yatino kylää sijaitseva 1700-luvulta peräisin oleva 
kartanorakennus, Mezhutoki. Niille, jotka haluavat hahmottaa paikan kartasta todet-
takoon, että Il’yatinon kylä sijaitsee puolestaan Bologojen kaupungin lähellä. Lähin 
suurempi kaupunki on Tver, Pietari-Moskova-maantien varressa. Itse kartano on 
rakennettu vuosina 1788-1870. Toisen maailman sodan jälkeen kartano on toiminut 
sodassa orvoksi jääneiden lasten orpokotina, kunnes nyt 1990-luvulta lähtien kar-
tanoa on kunnostettu lomailijoitten käyttöön. Eipä silti, vieressä ovat kalaisat Ost-
rovito- ja Nemega-järvet. Kartanossa sijaitsevien huoneiden lisäksi syrjemmässä on 
lisäksi kuusi kesäkäyttöön tarkoitettua lomamökkiä sekä laaja nurmikkoalue asunto-
vaunu-/telttamajoitukseen, eli paikka on varsin hieno kisakeskukseksi. 

Prolog, lauantai 

Kisaan oli ilmoittautunut kaiken kaikkiaan 28 autokuntaa ja ulkomailta osanotta-
jia oli vain Virosta sekä Latviasta. Ensimmäinen päivä alkoi starttimuodollisuuksilla 
Bologojen kaupungissa, jossa puhujaa riitti toisensa jälkeen. No, pienelle kaupungille, 
jossa ei hirvittävästi tapahdu, on PRO-X varmaan tervetullut lisä. 

Päivän etappina oli lyhyt noin kolmen kilometrin rata, joka sisälsi nopeaa pelto-
osuutta, trialtyyppistä betonielementtien yliajoa sekä vajaan kilometrin pituisen 
suon. Rata piti kummassakin luokassa kiertää kolme kertaa ja ajan perusteella mää-
riteltäisiin lähtöjärjestys seuraavan päivän taipaleelle. Open- ja Light-luokkien rata 
erosi ainoastaan suo-osuudella, jossa Open-luokka ajatettiin suon keskeltä (jossa ei 
käytännössä ollut vinssipisteitä), kun taas Light-luokka pääsi hiippailemaan suon lai-
taa pitkin. Smart-luokalle oli taas oma lippusiimoin varustettu kukkuloille tehty trial-
rata.

Open-luokassa ennakkoaavistelujen kolme nopeinta eli Alexey Golubev/Indrek 
Poom, Latvian Zeizan veljekset Vilnis ja Aigar sekä Venäjän Ilya Savaliev/Sergei Sere-
gin olivat myös kolme nopeinta. Erot olivat pieniä. Voittajalle eli Zeizan veljeksille 
Golubev hävisi ainoastaan kahdeksan sekuntia ja Saveliev jäi puolestaan jo reilut 
kaksi minuuttia Golubeville. Toisaalta huimia eroja alkoi pikkuhiljaa syntyä. Siinä 
missä Zeizat käyttivät kolmeen kierrokseen alle puoli tuntia, Open-luokan viimei-
sellä meni aikaa vajaa kuusi tuntia. Light-luokassa oli huomattavasti tasaisempaa, 
mutta sielläkin kolme ensimmäistä autokuntaa ajoi puoleen tuntiin kolme kierrosta. 

B Light -luokan kärjessä ajaneet pitivät 
vauhtia koko ajan. Kuvassa UAZ -pari 
Andrey Gromov/Vitali Veršnin joutui vali-
tettavasti keskeyttämään EK 6:lla.

C Smart eli Tourism -luokka kävi omaa tais-
toansa varsinaisten kisaluokkien takana. 
Discoveryillä otettiin kaksoisvoitto. Kär-
jessä kuvan Disco -pari  Alexey Malyshev/
Nikolai Petukhov.

D Golubevin kilpuri on rakennettu koko-
naan puhtaalta pöydältä, Audin keski-
moottori, Gigglepinin vinssi, akselit ja 
tukivarret ovat kokonaan omaa tekoa.
Työnlaatu ja viimeistely on huippuluok-
kaa.

 

E Prolog -sisälsi Open -luokalle suo -osuu-
den missä ei paljon vinssipisteitä ollut.

B
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E
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Helvetti alkaa eli EK2, sunnuntai 

Toisen päivän erikoiskoe oli pituudeltaan yli 40 kilometriä! Se ajettiin pelkästään 
käteen annetun roadbook-vihkon, kartan ja trippimittarin kanssa. Reitin oli laati-
nut Ladogan moninkertainen voittaja Aleksey Garagashyan ja reitti oli sen mukai-
nen. Reitin välillä oli kahdeksan eri checkpoint-pistettä, joista piti hakea leima kil-
pailukorttiin. Checkpointteja ei tietysti annettu kilpailijoiden tietoon. Ensinnäkin 
itseltäni meinasi usko loppua, kun huomasin, että metsäautotieltä oli kääntyminen 
vasemmalle juuri ennen puusiltaa. Vasemmalla puolen ei ollut kuin äärimmäisen 
tiheä haapapuumetsä, ei mitään merkkiäkään mistään tiestä tai edes polusta. Jäin 
sitten paikalle odottelemaan ensimmäistä autokuntaa eli Zeizan veljeksiä ja kyllä, 
ennen siltaa Jeep-Proto käännettiin surutta vauhdilla suoraan päin haapametsikköä. 
Ja sinne Jeep hävisi kaadettujen puiden kera... Seuraaville oli siis tehty jo jälki. Eli 
roadbook oli sinänsä harhaanjohtava nimi, ehkä olisi parempi puhua forestbookista. 
Reitti sisälsi myös oikeastaan kaikki mahdolliset suotyypit, joita ihminen vain kuvi-
tella saattaa. Eli oli nopeasti ajettavaa korpi- ja rämesuota sekä vetistä neva- ja letto-
suota. Ja tietenkin näiden yhdistelmiä. Ja kun suolla oltiin, niin sateen vähänkin hel-
littäessä hyökkäsi paarmalauma kimppuun. Kyllähän Lapissa on totuttu paarmoihin, 
mutta näillä paarmoilla näyttäisi ruokaa olevan enemmänkin, kun pituutta niillä oli 
2-3 senttiä. Samalla tuli tutustuttua tuohon uuteen superampiaiseen, joka on joskus 

varmaan tulossa Suomeenkin, eli herhiläiseen. Se on kooltaan noin kaksinkertainen 
verrattuna meillä olevaan ampiaiseen. Ja tietenkin pisto on tuplasti kivuliaampi!

Tällä osuudella tapahtui Open-luokan kärkikolmikossa ajaneelle Ilya Savalieville 
haaveri eli sektorivarsi katkesi, mutta onneksi se sattui vain vajaan parin kilomet-
rin päässä metsäautotiestä, joten huolto sai toimitettua uuden suhteellisen nopeasti. 
Toinen harmittava tapaus oli, kun Viron ainoa pari Indrek Nikker/Vello Ruhno joutui 
jättämään leikin kesken Lantikassa olevan ZF:n automaatin vetolevyn haljettua. Joka 
tapauksessa kärki meni molemmissa luokissa äärettömän kovaa. Open-luokan voit-
taja Alexey Golubev/Indrek Poom käytti reittiin reilut kolme tuntia, Latvian Seizan 
veljeksien hävitessä heille vajaalla tunnilla. Light-luokassa puolestaan kärki eli Alexey 
Sergeev (Ladogasta tutulla Lukoilin sponssaamalla punaisella Toyota LJ:llä) ja Golu-
bevin kerhokumppani Viktor Stolyarchuk (Land Rover 90 pick-upilla) ajoivat muilta 
karkuun. Smart-luokassa oli myös oma roadbook (tosin tässä luokassa roadbook-nimi 
oli ihan oikea) ja siellä kärjessä ajoivat Venäjän Alexey Malyshev/Nikolai Petukhov 
Land Rover Discoveryllä.

Eikä loppua näy, maanantai

Erikoiskoe 3 oli myös reilut 40 kilometriä pitkä GPS-koordinaateilla varustettu pätkä. 
GPS-pisteet piti vain ajaa numerojärjestyksessä ja itse rastilla otettiin sitten digika-
merakuva. Rastilta toiselle sai kukin ajaa haluamaansa reittiä. Reitin oli suunnitel-
lut Aleksey Garagashyan ja oli sanomattakin selvää, että se oli erittäin vaativa reitti. 
Edellisenä päivänä mukaan oli tullut joukko pakollisia joessa ja järvessä ajamisia (jos 
rastille halusi päästä). Lisäksi mukaan tulivat ne pakolliset jokien ylitykset.   Metsä-
polkuja tms. oli täältä turha etsiä, edessä oli vain koskematonta metsää tai suota. Nyt 
helpomman ryhmän eli Light-ryhmän autotkin uivat kattojaan myöten. Itse totesin, 
että jos kilpailu jatkuu näin rankkana seuraavat päivät, ei yksikään auto selviä maa-
liin. Silti Open-ryhmän kärki meni täysin käsittämätöntä vauhtia. Golubev löi pohjat 
ajalla 3h 08min, Zeizat tulivat heti kannoilla 3h 17min ja Ilya Savaliev ajoi 3h 56min.  
Tämän kärkikolmikon jälkeen olikin pitkä rako, sillä seuraavat ensimmäiset suora-
akseliset autot käyttivät aikaa reilut kahdeksan tuntia. Sen jälkeen mentiinkin seu-
raavan vuorokauden puolelle... Pisimmillään Open-luokan autokunnat käyttivät läpi-
ajamiseen reilut 31 tuntia!!!! 

"Jeep-Proto käännettiin  
surutta vauhdilla suoraan  

päin haapametsikköä."

F Varsinkin suorilla akseleilla oleville Open 
-luokan autoille eteneminen Prologilla oli 
huomattavasti hitaampaa.

G Light -luokan kärkipari  Viktor Stoly-
archuk/Alexey Šohin olivat välillä aika 
syvällä. Onneksi proto -luokan kärjessä 
ajanut Ilya Savaliev pysähtyi vinssaamaan 
sähköttömän Lantikan ylös. Hetken kui-
vattelun jälkeen Lantikkakin heräsi hen-
kiin ja matka jatkui...

H Alexey Golubev/Imre Poom näytti vauh-
tinsa jo heti Prologilla. Open -luokan kär-
kiautot pyyhälsivät Prologin alle puoleen 
tuntiin ja hitaimmilla meni sitten kol-
mesta viiteen tuntiin.

I Toisin kuin Ladogassa, Pro-X:ssä ei välttä-
mättä ole mitään polkuja tai uria. On luo-
tettava siihen, että on pysynyt roadboo-
kissa kartalla.

J EK2:n roadbookin yhdestä sivusta kuva, 
tuon mukaan pitäisi mennä. Järjestäjät 
kylä ilmottivat tekevänsä engalninkieli-
set versiot kaikesta materialista, jos tarve 
niin vaatii.

F
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Light-luokassa tilanne oli samanlainen. Tiivis kärki eli Sergeev kärjessä Toyota 
LJ:llä ja heti perässä Land Rover -kaksikko Viktor Stolyarchuk ja Aleksander Tyurin. 
Kolmen kärjen tuntumaan oli noussut myös pari Alexey Shlenkin/Pavel Emelin Suzu-
killaan. Seuraaviin autokuntiin oli taas piiitkä matka. Smart-luokassa jatkoi kärjessä 
Land Rover Discovery -pari Malyshev/Petukhov. 

Sunnuntai-iltana järjestettiin partyt, jotka jatkuivat myöhään yöhön asti, sillä 
maanantaina olisi startti vasta kello 00.00 eli maanantain ja tiistain vastaisena yönä. 
Ja monella oli autoremonttien kanssa tekemistä…

Valley of Death, tiistai

Maanantain ja tiistain välisenä yönä ajettu erikoiskoe 4 ei etukäteen tuntunut kah-
den edellisen jälkeen juurikaan helpommalta, edessä oli ns. kuoleman laakso.  Käy-
tännössä se tarkoitti kolmen kilometrin pätkää, jossa oli Open-luokalle kuusi melkein 
pystysuoraa pudotusta ja sitten tietysti nousua. Light-luokka ajoi reitin hieman hel-
pompana, kiertämällä vieressä olevan järven kautta koukaten. Kisa oli sinänsä selvä, 
eli ne jotka uskalsivat, pudottivat autonsa pahimmillaan sellaisen 50 metrin matkan 
montun pohjalle ja vinssasivat ne ylös. Eli nopea ja tehokas vinssi, ketterä vinssina-
run viejä ja rullalla riittävästi narua olivat poikaa. Jos naru nimittäin ylösnousussa 
loppui kesken, alkoi homma viedä aikaa, kun auto ei jarrulla pysynyt paikallaan. Yön 
erikoiskoe ei sinänsä muuttanut kärjen tilannetta mitenkään. Kärki ajoi molemmissa 
luokissa aika tasaisesti tunnin tuntumaan. 

Dakar, keskiviikko

Tiistaina oli edessä EK 5, jonka järjestäjät olivat nimenneet Dakariksi. Edessä oli sel-
lainen kahden kilometrin rata, joka oli rakennettu kumpuilevaan hiekkamaastoon. 
Aikaa oli kaksi tuntia kiertää rataa, ja eniten kierroksia ajanut keräsi täyden potin. 
Kahden tunnin aikana piti suorittaa myös pakollinen ”renkaanvaihto” eli auto ajettiin 
vaihtoalueelle ja nostettiin mukana olevalla tunkilla  ylös. Rengas piti ottaa irti ja lait-
taa takaisin. Lähtö oli yhteislähtö luokittain. Radalla pärjäsivät ne, joilla oli koneessa 
eniten ruutia ja järkeä ajaa lujaa, mutta ei niin lujaa, että hypyissä särkisi tai kaataisi 
autonsa. Yksi kaatokin kyllä nähtiin, kun Sergeev kaatoi Toyotansa. Tämän lisäksi 
oli muutamia läheltä piti -tilanteita. Kaikki kyllä muuten muistutti olosuhteiltaan 
Dakaria paitsi sää - vettä tuli vaakasuorassa. Kärjen osalta ei mitään isoja eroja saatu 
aikaiseksi.

GPS-suunnistus, torstai

Keskiviikon erikoiskokeelle numero kuusi oli startti kello 10:00. Tiedossa oli var-
sin rankka päivä ja haettavana kaiken kaikkiaan 25 laajalle alueelle ripustettua ras-
tia, jotka annettiin startissa gps-koordinaatein. Rastit sai hakea siinä järjestyksessä, 
missä halusi ja paikalla käynti oli kuvattava. Rastilta toiselle sai ajaa suoraan,  eli  tak-
tiikalla, miten rastit haetaan, oli suuri merkitys, ja kun nopein oli voittaja, niin kello 
kävi armottomasti koko ajan. Light -ryhmälle oli oma ”helpompi” reittinsä. Reitin oli 
nyt laatinut Aleksei Menshenin. Reitti oli ehdottomasti vaativin koko kisan aikana.  
Täällä syntyivät ne ratkaisevat erot. Open-luokassa Golubev ajoi 10 tuntiin, Sava-
liev hävisi sellaiset neljä tuntia ja Zeizat puoli tuntia vielä Savalieville. Light-luokassa 
oli huomattavasti tiukempaa. Sergeevin Toyota ajoi reitin vajaaseen 13 tuntiin, tiu-
kasti perässään kuitenkin Stolyarchuk Land Roverilla ja Shlenkin Suzukillaan. Tyurin 
menetti aika paljon aikaa, kun eräässä lettosuon ylityksessä sähkönsä hävittäneen 
Lantikan vienti yli vei aikaa.  Shenlinkit puolestaan kippasivat Suzukinsa kome-
asti katolleen suoraan joen pohjalle, kun rantatörmä petti. Onneksi kuljettaja pääsi 
autosta nopeasti ulos.

Wailing Waves, perjantai

Seitsemäs erikoiskoe oli pelkkää hiekkaa ja dyyneillä ajoa roadbookin mukaan. Alussa 
reitti meni kovapohjaista joenpohjaa pitkin, josta noustiin sitten hiekkaerämaahan. 
Matkalla oli muutamia hiekkaharjanteita, joiden huipulle ei kenenkään vauhti riittä-
nyt, ja niinpä nähtiin mitä erikoisimpia suorituksia. Pääosassa hiekkaharjanteiden yli 
vinssauksessa oli maa-ankkurin oikeaoppinen käyttö. Suorilla hiekkaosuuksilla kitu-
kasvuisten mäntyjen lomassa sai ajaa sitten niin lujaa kuin uskalsi. Päivä oli sinänsä 
helppo eikä tuottanut suurimmalle osalle kilpailijoista ongelmia.

K L

M N
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K Vaikka valokuva yleensä valehtelee niin 
kuvasta saa kuitenkin käsityksen yö-
osuuden mäkien jyrkkyydestä ja nousujen 
pituudesta. Tuosta vain raakasti vinssillä 
ylös ja seuraavan pudotukseen.  Sade ei 
yhtään helpottanut tehtävää mutaisilla 
rinteillä. Todella mielenkiintoinen mesta.

L Niitä harvoja ulkomaalaisia. Eestin pari 
Indrek Nikker/Vello Ruhno piti Prologilla 
vauhtia, sääli että hyvin alkanut kisa kat-
kesi jatkossa tekniikka murheisiin...

M OffiCrossi EK:lla  kärkeen kiihdytti Land 
Roverilla pari Anton Beknev/Arkadi Aro-
nov. Takana vaanii jo Light -luokan voit-
toon ajanut Toyota pari Alexey Sergeev/
Alexey Korotaev.

N Seizan veljekset pitivät kärkivauhtia 
aavikko-osuudella. Aigarilla on käsissään 
se hiekkamaassa vaadittava ankkuri. Sen 
käyttö näytti olevan tekniikkalaji. Jos sitä 
ei laittanut oikeassa kulmassa maahan, 
ankkuri tuli apukuski mukanaan auton 
luokse eikä päinvastoin...

O Ukrainan ”lahja” autoteollisuudelle eli 
4x4 LuAZ. Light -luokassa ajanut LuAZ tuli 
kaikkien yllätykseksi koko reitin läpi!

P Bogger – not a sand tyre.

Q Tvertrip on venäläinen vastine meille 
tutulle Terratripille. Must -laite ajettaessa 
roadbookin mukaan. Ainakin allekirjoit-
taneesta tuntui siltä, että Tvertrip on 
huomattavasti loogisempi ja helpompi 
käyttää kuin länsimainen kilpailija.

R Open -luokassa kolmen kärjen Golubevin 
ja Zeizan kanssa muodosti Ilya Savaliev/
Sergei Serenin.
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S Light -luokan reittikin oli vaativuudessaan 
omaa luokkaansa.

T Jotkut reitit veivät kartan mukaan suoraan jokea pitkin. Ja 
niinkuin meilläkin ei Pro-X:ssä ollut vedestä pulaa.

U Open -luokan ylivoimaisesti nopein suorilla akseleilla ajanut pari oli 
Ilya Krutelin/Dmitri Koslov ajoi erittäin järkevästi ja jättäen monet 
porttaali -kilpurit taakseen. Erinomainen suoritus.

V Veikkasin, että pääjärjes-
täjällä on omia kuvaajia 
valitessaan ollut muitakin 
kriteerejä käytössään kuin 
pelkkä valokuvaus -taito?

W Sateiden pehmentämä rantatörmä voi tehdä 
tepposet. Onneksi kuljettaja Aleksei Shlenkin 
ehti ulos autostaan apparin ikkunan kautta. 
Suzuki team oli Light -luokassa ihan kärjen 
tuntumassa.

X Välillä suunnistusrasteilla oli lievästi ruuhkaa... Y Kyykäärmeelle tuli kiire vaihtaa maisemaa,  
kun ensimmäiset autot saapuivat joen ylitykseen...

Z Andrey Sudbin,4x4 Maailmaankin 
kirjoittanut ja monelle suoma-
laiselle tuttu Formula Off Road 
-jutuistaan päätti ottaa niin 
sanotun kellunta-asennon...
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Rainforest Challenge, lauantai

Viimeinen päivä oli saanut Rainforest Challenge nimensä siitä, että siinä suoritettiin 
Rainforest Challengen tapaan useita lyhyitä jaksoja saman päivän aikana hyvin tii-
viillä alueella. Sinänsä kilpailuluokissa erot olivat niin selvät, ettei päivällä ollut mer-
kitystä Open- ja Light-luokan ykkössijojen kannalta. Golubev oli menossa selvään 
voittoon Openissa ja Sergeev oli tekemässä samaa Light-luokassa. Päivä oli myös 
ensimmäinen, josta oli ilmoitettu, eli yleisöäkin sai tulla paikan päälle. Sitä olikin 
yllättävän paljon, ja ensimmäistä kertaa meikän Venäjän offikisojen historiassa (joka 
alkaa reilut 20 vuotta taaksepäin) oli yleisölle järjestetty buffetti. Buffetissa oli sitten 
tarjolla juotavaa kaffista aina vodkaan, ja ruokapuolella löytyi saslikkia ja piirakoita 
vähän joka lähtöön. 

Itse kisaan: smart-luokalle oli järjestetty kaksi trialrataa, jotka ajettiin aikaa vas-
taan. Light- ja Open-luokalle oli kaksi trialtyyppistä rataa, jonka jälkeen oli Rainfo-
rest-tyyppinen mutaspoorijakso molemmille luokille. Yleisölle oli järjestetty Open-
luokan viimeinen lyhyt mutaspoorijakso, jossa sai antaa koneiden laulaa elämänsä 
kyllyydestä. Varsin näyttävää ja pienellä alueella toteutettuna yleisöystävällistä. 

Lauantaina oli sitten railakkaat palkinnonjaot ja partyt bändin sekä järvelle teh-
dyn kokon voimalla. 

Kokonaisuutena

Kilpailupaikkana nykyinen Mezhutokin kartanoalue on erinomainen. Siellä on lisäksi 
mahdollisuus pestä auto painepesurilla päivän jälkeen. Suihkut löytyvät ja normaa-
lit wc:t. Pari ”ravintolaakin” on ja rannalla olevasta olutkatoksesta saa syötävää illan 
hiukoihin. Ruokaravintolasta saa aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Sähköä saa mm. 
asuntoautotarpeisiin, ja aika moni järjestäjistä sekä ymmärsi että puhui englantia. 
Kisan aikana alue näytti olevan tiukasti vartioitu. Lähimpään kyläkauppaan on vajaa 
pari kilometriä, lähimpään kaupunkiin Bolongojeen sitten enemmän. Itse kartanosta 
löytyi myös sauna - kyllä, iso ja helvetin kuuma (Venäläiseen tyyliin) ja vastineeksi 
saunan vieressä oli uima-allas, jossa oli sitten jääkylmää vettä. Sauna maksoi 100 rup-
laa/nokka ja sillä sai virallisesti saunoa tunnin. Näin siis paperilla. Kun ensimmäi-
sen kerran tulimme saunasta ulos, niin isäntäväki oli tuonut virvoitteluhuoneeseen 
tuoreen savustetun kalan (karppi) ja pullon kotitekoista vihreää absinttia laseineen 
(isännän mukaan ”sitä priimaa”). Kun sitten vihdoin pääsimme ulos vilvoittelemaan, 
niin eikös varmaan isännän rouva tullut kysymään, että kelpaisiko kahvit. No, eihän 
tarjouksesta voi kieltäytyä, tosin kahvissa oli vodkaa niin paljon, että lusikka näkyi 

oikein selvästi. Meillä meni saunoessa sellaiset nelisen tuntia... 
Omat ennakkoajatukset PRO-X:stä olivat, että se on Ladogan tyyppinen kisa, jossa 

vain on samana  pysyvä kisakeskus. Ei paljon enempää voi olla väärässä. PRO-X-kisa 
on ideana loistava eli tarjotaan (kun maastot antavat myöten) joka päivälle jotain 
uutta ja erityyppistä. Se väite, että yksi PRO-X vastaa rankkuudeltaan kahta Lado-
gaa voi olla aika lähellä. PRO-X:ssä erikoiskoekilometrejä kertyy kuitenkin reippaat 
350, eli jokainen Ladogaa katsomassa ollut tai sen ajanut ymmärtää, minkä tason 
kisasta on kyse. Itse rankkaisin PRO-X:n sinne kärkipäähän, lähinnä nuiden kolmen 
tappopäivän johdosta. Vanhan ajan Veppskiy Les oli periaatteessa samaa luokkaa, 
ellei astetta vielä pahempi. Joka tapauksessa PRO-X on extreme-lajin yksi extreme-
huipentuma.

Se episodi

Se piiiitkä miinus, joka ei tule meille suomalaisille yllätyksenä, on venäläisten sys-
teemi määrätä mielivaltaisia aikasakkoja. Ensinmäisenä siitä kärsi Light -ryhmän 
kärkitaistossa ollut Viktor Stolyarchuk, joka sai EK3 alussa rangaistuksen siitä, että 
hänellä oli liian vähän kilpailijoita autossa!! Stolyarchuk tippui rangaistuksen takia 
kauas kärjestä, mutta sisuuntuneina ajoivat lopun todella raivoisasti ja nousivat 
kuitenkin lopputuloksissa viidensiksi. Toisen soppa syntyi, kun Open-luokan voit-
taja Alexey Golubev ilmoitti, että jättää viimeisen päivän ajamatta (siihen hänellä 
oli varaa, koska päivän jaksolle starttaamatta jättäminen tuo  kahden ja puolen tun-
nin aikasakon, ja se ei haittaisi hänen Open-luokan johtoasemaansa). Se varsinainen 
show alkoi vasta sen jälkeen, kun Golubev ilmoitti, ettei ehdi jäädä palkintojen jakoon. 
Tästä kilpailun ”primus motor” eli Yuri Selifonov sai tarpeekseen ja lätkäisi Gobule-
ville sen verran aikasakko tunteja lisää, että hänen sijoituksensa putosi itse kisassa 
neljänneksi. Mihinkään pykäliin ei kilpailunjohtajan päätös perustunut. Tästä taas 
Euro Trophyn pääisännöitsijä, virolainen Imre Heinsaar, otti nokkiinsa ja piti kuiten-
kin Golubevin ykkösenä, kun jaettiin Euro Trophy -sarjan pisteitä. Soppa oli valmis. 
Tämä tapahtuma on nyt Venäjällä nostattanut kohun, koska mielivaltainen sääntöjen 
tulkinta kohdistui venäläiseen. Meille muunmaalaisille se ei ole mikään yllätys, siihen 
on totuttu. Oikeastaan pidän ainoastaan nykyistä Ladogaa oikeudenmukaisena kil-
pailuna, ja se perustuu juuri siihen, että Ladogassa sen viimeisen päätöksen teko on 
nykyisin demokraattisissa käsissä.  Tämä puuttuu PRO-X:stä, ja vaikka PRO-X olisi 
kuinka hieno kilpailuna niin... tuota, me odotamme... 4x4

8 Viimeisen päin RFC -rasteilla oli yleisöäkin 
ja kiirettä pidettiin, koska aika kävi koko-
ajan.

9 Zeizan veljeksien ajo ei riittänyt ihan 
ykkössijalle asti, mutta suoritus olisi silti 
hatunnoston arvoinen.

: Pro-X:ssä riitti jyrkkiä pudotuksia jokeen, 
edessä oli sitten yleensä vastaava ylös 
nousu toisella puolen.

; Appari/vinssiapina joutuu Pro-X:ssä 
todella koville.

8

9

: ;
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