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Maammelaulu soi kisaviikon päätteeksi: 

Roope Markkanen ajoi päätöskisan VOITTAJANA ruutulipulle!! 

 

Rotax Eurosarjan päätöskisa ajettiin Belgian Genkissä, yhdessä tunnetuimmista kartingradoista 

Euroopassa. Tämä rata oli meille ennestään tuttu, kun siellä ajoimme jo keväällä 2014. Tulimme kuitenkin 

kisapaikalle jo ns. treeniviikonlopuksi ja saimme silloin varsin hyvin oikeat tuntumat autoihin ja monia eri 

testejä läpikäytyä.  

Itse kisaviikko alkoi keskiviikkona virallisilla harjoituksilla, jotka jatkuivat tutusti koko torstaipäivän. 

Treeniviikonloppu ja alkuviikko olivat Genkissä todella helteisiä, mutta itse kisan lähestyessä sää muuttui 

epävakaiseksi ja sadekuuroja tuli joka päivä sekoittaen aikalailla autojen testaamismahdollisuuksia. Mutta 

toisaalta oli hyvä, että radalla tuli ajettua harkkavetoja niin kuivalla kuin märällä asfaltilla.  

Perjantaina iltapäivällä oli sitten aika-ajojen hetki. Niissä emme oikein päässeet hyville asemille Roopen 

ollessa aika-ajoissa 9. ja Rasmuksen sijalla 16. Edessä oli siis lauantaille tarkka ja tärkeä eräajopäivä, joka 

aukeaisi varsin epävakaisen sääennusteen parissa. Sadetta olisi varmasti tiedossa – ja sehän meille sopi 

mainiosti! 



Ensimmäiset erät ajettiin kuivalla kelillä. Roope joutui hiukan kolaripaikkaan ja sijoittui erässä lopulta 

seitsemänneksi. Rasmus ajoi tämän erän sijalle 3. Kaksi seuraavaa erää ajettiin sadekelin renkailla (sopi 

meille oikein hyvin!) ja silloin Roope nappasi erävoitot ja Rasmus kaasutteli maaliin sijoilla 4. ja 6.  Pre-

finaaleihin näin lähtöruudut 3. (Roope) ja 6. (Rasmus). Hmm… kisastahan voikin muodostua varsin 

mielenkiintoinen…. 

Sunnuntain finaalipäivä oli sitten kokonaan kuivaa keliä. DD2:n pre-finaalissa ensimmäinen startti päättyi 

finaalin keskeytykseen taaempaa lähteneen auton rajun ulosajon takia. Uusi startti – ja matkaan päästiin 

molemmat hyvin. Tiimityömme toimi mainiosti ja maaliviivalle ajettiin Rasmus sijalla 3 ja Roope sijalla 4. 

Lopputuloksissa kuitenkin ilmeni, että Rasmus oli saanut 5 sek. aikasakon startissa väitetyn työntämisen 

takia (tosin tästä nyt voidaan olla montaa mieltä, mutta tuomaristo päättää…) ja näin finaaliajoon Roope 

starttasi ruudusta 3. ja Rasmus ruudusta 6.  

DD2 finaali oli koko kisaviikon viimeinen startti. Rasmus sai uskomattoman upean lähdön ja ampaisi jo 

ekaan mutkaan suoraan kärkeen, jonka paikan sai pidettyä jonkin aikaa. Takaa tultiin kuitenkin kovaa – mm. 

velipoika Roope -  ja Rasmus joutui luovuttamaan kärkisijan muille. Kisan puolivälin jälkeen takaa tullut, 

silloin viidentenä ajanut saksalaiskuljettaja, töytäisi Rasmusta ja molemmat pyörähtivät radalla. Tämän 

jälkeen Rasmuksen matka jatkui sijalla 10. ruutulipulle saakka. Roope ajoi kärkeen pian kisan alkuvaiheessa 

ja ajoi tiukan, mutta reilun kisan sarjajohtaja Ferenc Kancsarin kanssa. Muutaman kerran unkarilaiskuski 

onnistui ottamaan kärkipaikan, mutta Roope kuittasi nopeasti takaisin ja ajoi upeaan VOITTOON kauden 

päätöskilpailun DD2 luokan finaalissa!!!! Ja siitäkös riemu suomalaisleirissä repesi. Olipa todella hieno 

päätös tämänvuotiselle eurosarjalle! 

EUROSARJAN LOPPUTULOKSISSA Roope sijoittui komeasti kolmanneksi ja nappasi näin 

maailmanfinaalipaikan Portugalin Portimaossa ajettavaan kilpailuun. Kun Rasmuksen sarjasijoitus oli 

mukavasti viides, niin voimme olla tulokseen hyvin tyytyväisiä!  

Kokonaisuutena tämä ensimmäinen täysi ulkomaan kisasarja oli 

vähintäänkin kovien tavoitteidemme täyttymys. Nyt meillä on hyvä 

pohja seuraavalle askeleelle, sillä me haluamme mennä eteenpäin 

kohti uusia haasteita moottoriurheilun parissa!! 

Ai niin – Nappasihan tiimimme myös tällä kaudella yhden Suomen 

Mestaruuden, kun Roope ajoi Suomen DD2 sarjan voittajaksi 

elokuun lopussa Lahdessa.  

Valtava kiitos taitavat MEKAANIKKOMME Niko, Jari, Hurde ja 

Oki, VRT & Heikki, muut tiimin kuskit ja mekaanikot, MPT -RACING 

& Mika ja Leksa, kotiväki ja huipputärkeät SPONSORIMME jotka 

tämän huikean kisavuoden meille mahdollistitte. 

Vielä on ainakin yksi kisamatka edessä – Maailmanfinaali 

Portugalissa marraskuun alussa. Kuulumisiin! 

Vauhdikkain ja kiitollisin terveisin  

Roope ja Rasmus Markkanen 


