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KUVA: Patrik Pulkkisen tiedotus
Patrik Pulkkinen

Ratamoottoripyöräilyn 14-vuotias ajajalupaus klaukkalalainen Patrik Pulkkinen varmisti
kovatasoisen Moriwaki 250 Junior Cupin Euroopan mestaruuden viime viikonloppuna
Tsekin Brnossa MotoGP-sarjastakin tutulla radalla ajetussa kauden päätösosakilpailussa.
Peetu Paavilainen toi villillä kortilla lisää suomalaisväriä kilpailuun. Pulkkinen osallistuu
lokakuun puolivälissä Red Bull MotoGP Rookies Cup –sarjan valintatilaisuuteen
Espanjassa.
Ennen kauden päätösosakilpailuviikonloppua Pulkkinen oli sarjassa vielä kakkosena Filip Salacin johtaessa sarjaa.
Kauden aikana useita palkintopallisijoituksia napannut Pulkkinen viimeisteli kautensa lähes täydellisellä viikonlopulla
Tsekeissä, ajaen paalupaikalta voittoon viikonlopun molemmissa starteissa.
Suomalaismenestystä Brnossa täydensi vasta 12-vuotias Peetu Paavilainen. Paavilainen osallistui kilpailuihin
villikortilla, napaten tyylikkäästi kaksi kakkossijaa maanmiehensä perässä. Sarjapisteisiin Paavilainen ei kuitenkaan
vaikuttanut, sillä villikortin kuljettajille ei jaeta Moriwaki Cupin sarjapisteitä.
Tänä vuonna toista kauttaan Moriwaki Cupissa kilpaillut Pulkkinen kirkasti viimekauden seitsemännen sijansa nyt
upeasti kerralla Mestaruudeksi. Kauden aikana Pulkkinen on taistellut jatkuvasti kärkisijoista ja piipahtanut
palkintopallillakin useamman kerran.
Ennen viimeviikonlopun Tsekin päätösviikonloppua oli selvää, että Cupin mestaruus on kahden kauppa suomalaisen ja
Salacin välillä.
Lauantain startin Pulkkinen vei selvästi nimiinsä karaten paalupaikalta voittoon seitsemän sekunnin turvin ennen
kakkospaikasta taistellutta ryhmää, jonka kärjessä maaliin kaarsi villillä kortilla kilpailuun osallistunut suomalaiskuljettaja
Paavilainen.
Kärkikaksikko Red Bull Rookies Cup:n valintatilaisuuteen
Vielä ennen Brnon sunnuntaista, kauden viimeistä kilpailulähtöä, Salac oli pistejohdossa, mutta Pulkkisen vuorenvarma
keskittyminen siivitti nuorukaisen jälleen selkeään voittoon. Lähtövalojen sammuttua Pulkkinen ampaisi kärkeen,
eivätkä muut juuri klaukkalalaista sen jälkeen nähneet.
Pistejohdossa starttiin lähtenyt Salac hermoili taaempana Pulkkisen vauhdin säikäyttämänä, ja niinpä Pulkkinen
nappasi selvällä sunnuntain voitollaan myös Moriwaki 250 Junior Cupin Euroopan mestaruuden 5 pisteen turvin ennen
Salacia.
Suomalaisten Ajo Motorsport Junior Project –kuljettajien menestystä täydensi jälleen hyvin ajanut Paavilainen
viikonlopun toisella kakkossijallaan. Pulkkinen ja Salac kohtaavat vielä lokakuussa osallistuessaan kauden 2015 Red
Bull Rookies Cup valintatilaisuuteen Guadixin radalla Espanjassa.
- Ihan mahtavaa varmistaa mestaruus tällä tavalla. Viikonloppu sujui alusta saakka
hienosti, aika-ajoissa onnistuin
hyvin ja saimme paalupaikan. Tiesin että meillä on vauhtia, mutta sarja on kyllä tosi tasainen ja sijoitukset voivat
vaihdella paljonkin. Päätin yrittää kisassa heti alusta täysillä ja katsoa jos pääsisin vähän kavereilta karkuun. Taktiikka
toimi hyvin molemmissa kisoissa ja sain keskittyä omaan ajoon koko kilpailun,
- Koko kausi on sujunut tosi hyvin ja olemme ajaneet kärjessä varsinkin loppukaudesta kokoajan. Totta kai Mestaruus
tuntuu tosi hyvältä tiukan kauden jälkeen. Seuraavaksi osallistun vielä Red Bull Rookies Cup valintatilaisuuteen
Espanjassa, totesi Patrik Pulkkinen.
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1.

Patrik Pulkkinen – FIN – 247 pistettä

2.

Filip Salac – CZ – 242 pistettä

3.

Jarno Kausch – CH – 182 pistettä

04.10.2014 01:19

