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Haavisto speedcrossin Suomen mestariksi Salossa

Silve Racing KTM:n Jere Haavisto ajoi tänään 
speedcrossin Suomen mestariksi Salossa aje-
tussa kilpailussa. KTM-kuljettaja avasi päivänsä 
aika-ajon paalupaikalla, mitä jatkoi karsintaerän 
voitolla ja viimeisteli suorituksen lopulta selväl-
lä voitolla finaalierässä. Haavisto oli finaalissa 
lähdön jälkeen toisena, kun kärkeen ampaisi 
Sampo Rainio. Ylöjärveläinen haki kuitenkin 
koko ajan tiukasti ohitusta ja onnistui lopulta 
nousemaan kärkeen kolmannella kierroksella, 
kun kärjessä ajanut Rainio sortui ajovirheeseen. 
Tämän jälkeen Haavisto ajoi selvään voittoon 
finaalissa ja kruunattiin historian ensimmäiseksi 
Suomen mestariksi speedcrossissa.

- Olen todella tyytyväinen lopputulokseen ja 
varsinkin tänään se ei ollut mikään läpi huuto 
juttu, koska rata oli todella yksilinjainen sekä 
sitä kautta vaikea ohittaa. Lähdön merkitys oli 
iso ja onnistuinkin siinä ihan hyvin, mutta sitten 
valuin ensimmäisessä mutkassa vähän pitkäksi 
ja Rainio pääsi ohi. Yritin todella hakea ohitus-
ta joka puolelta, mutta se oli todella vaikeaa. 
Sitten Sampo (Rainio) teki virheen ja ohitus oli 
lopulta helppo. Suuri kiitos koko tiimille ja yh-
teistyökumppaneille. Tämä on meidän yhdessä 
voitettu mestaruus, tyytyväinen Haavisto kertoi 
päivän jälkeen.

Silve Racingin muista kuljettajista Teemu Mak-
konen oli päivän aikana hyvässä vauhdissa, 
mutta kaatui finaalin lähdössä sekä sammutti 
pyörän vielä kertaalleen ollen lopulta maalissa 
12. Joona Kukkonen esitti tänään myös hienoja 
suorituksia radalla ollen isojen 450 kuutioisten 
pyörien seassa 250 kuutioisella pyörällä maalis-
sa 11.

Huomenna Salossa kilpaillaan vielä MX-liigan 
kauden neljäs osakilpailu ja siinä tiimiltä ovat 
mukana Teemu Makkonen sekä Joona Kukko-
nen. Yle Urheilu teki päivästä TV-lähetyksen, 
minkä voi katsoa täältä.

Tulokset:
1. Jere Haavisto
2. Sampo Raino +0:06
3. Juuso Matikainen +0:12
11.  Joona Kukkonen +0:52
12.  Teemu Makkonen  1 lap

©
X

racing
©

X
racing

https://areena.yle.fi/1-62687520


Motocrossin SM-sarja kalenteri 2022

22.5.2022 Sunnuntai Karkkila
19.6.2022 Sunnuntai Siilijärvi
17.7.2022 Sunnuntai Orimattila
30.7.2022 Lauantai Tampere
21.8.2022 Sunnuntai Alavus
11.9.2022 Sunnuntai Imatra

24.-25.9.2022 Joukkue SM Heinola

Olkaa yhteydessä tiimipäällikkö Petteri Silvennoiseen, mikäli haluatte tulla seuraamaan kilpailu-
ja, niin järjestetään mahdollisuuksien mukaan pääsylippuja sekä osaamme varautua tarjottavien 
suhteen. SM-kilpailuissa tiimin varikkopilttuun yhteydessä on aina Hospitality-alue, mistä löytyy 
juotavaa sekä pientä purtavaa. Mahdollista on myös nauttia lämmin ruoka kilpailupäivän aikana, 
jos tietää saapumisensa hyvissä ajoin.

Tervetuloa!

Petteri Silvennoinen

040 822 8851
petteri@silveracing.fi


