
Tuukka Taposen karting-kausi 2022 jatkui helmikuun alussa kauden toisella
WSK Super Master -osakilpailulla. Kilpailu ajettiin Italiassa samaisella 
radalla kuin ensimmäinenkin osakilpailu eli Lonatossa. OK-luokkaan oli
osallistunut 60 kuljettajaa ympäri maailman.

Vaikka Lonaton rata ei kuulu Tuukan suosikkeihin, niin nyt oli tekemisen
meininki. Aika-ajosta hän nappasi - ensimmäisen osakilpailun tyyliin - oman
ryhmän 3. sijan ja oli total tuloksissa 5. Alkuerissä oli hyvää sähinää ja
sijoitukset olivat 3./ 2./ 3. Näillä sijoituksilla oltiin erien jälkeen sijaluvulla 2.
Tämä tarkoitti prefinaali B:hen starttipaikkaa paalulta.

Prefinaali B oli Taposen hallintaa lähdöstä maaliin ja tuloksena ensimmäisen
osakilpailun tapaan voitto. Viikonlopun erien yhteispisteet ja oman
prefinaalin voitto takasivat finaalin lähtöpaikaksi paalupaikan.
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Myös itse finaali oli Taposen hallintaa startista maaliin. Finaalissa tarkoituksena oli ajaa
mahdollisimman tasainen veto, koittaa säästää renkaita loppukierroksia varten ja puskea eteenpäin
sen mukaan, mitä takana tapahtui. Loppukierroksilla Mercedes-AMG Petronas F1 Junior Program -
kuljettaja Alex Powell yritti pistää Tuukkaa tiukoille, mutta suomalainen hoiti homman mallikkaasti
ruutulipulle asti eikä antanut Powellille mahdollisuutta hyökätä.

Lonaton toinen viikonloppu oli kokonaisuudessa hyvä. WSK Super Master -sarjapisteisteisiin lasketaan
alkuerien kokonaistulos sekä prefinaalin että itse finaalin tulos, niin Tuken takataskun saldo
viikonlopulta oli yhtä pistettä vaille täydet sarjapisteet. Tämä taas tarkoitti sitä, että sarjapisteissä
Taponen nousi jaetulta toiselta sijalta sarjajohtoon 20 pisteen turvin ennen tämän hetken
kovinta kilpakumppania Italian Luigi Colucciota.

Viime viikolla ajettiin muutama OK-luokan testipäivä Italiassa Franciacortan radalla, joka sijaitsee noin
50 km päässä Lonaton radasta. Vauhti oli hyvää ja rata tuntui sopivan Tuukalle varsin hyvin.

Paalupaikalta voittoon ja sarjatilaston kärkeen

https://www.facebook.com/tuukkataponen
https://www.instagram.com/tuukka.taponen/
https://www.tuukkataponen.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuVbMX5R16txdBcOQP49mOA/featured
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Tulevana viikonloppuna (24-27.2.2022) ajetaan taas kilpaa. Tällä kertaa vuorossa on RGMMC organisaation
Winter Series kilpailu. OK-luokkaan on ilmoittautunut yhteensä 44 kuljettajaa. Tavoitteena on tietysti voitto ja
kilpailuun lähdetään hyvillä mielin.

Tästä uutiskirjeestä löytyy linkkejä menneen WSK Super Master osakilpailun tuloksiin, finaalin voittovideoon,
Tuukan omaan kisakooste videoon ja muutamiin uutisiin mediassa. Mukana myös tämän viikon RGMMC
Winter Series kilpailun info aikatauluineen ja live stream linkkeineen. Tänä viikonloppuna live stream pyörii
heti alkueristä lähtien eli lauantaina klo 11.30 lähtien. Tervetuloa fiilistelemään ruudun ääreen, kun Taponen
ja muut suomipojat vetää päätä rattiin. UUTTA! Tuukka Taponen YouTube-kanava avattu. Liity tilaajaksi
ja näet aina viimeisimmät videot ensimmäisenä. 

Yhteistyöterveisin,
Team Taponen 

KÄYNNISSÄ
WSK SUPER MASTER SERIES -OSAKILPAILUSTA  TULOKSET, VIDEOITA, ARTIKKELEITA
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RGMMC Winter Series -kilpailu käynnissä Italiassa 24-27.2.2022

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT 2022 

RGMMC WINTER SERIES /
FRANCIACORTA
24-27.2.2022

LIVE TIMING

LIVE STREAM - LÄHETYS
ALKAA LAUANTAINA

26.2.2022 KLO 11.30 

SEURAA TULOKSIA

OSALLISTUJALISTA

newsnewsnews

VICTORY FOR TAPONEN IN OK 

SUPER MASTER SERIES ROUND
2 FINAL OK 

TAPONEN WSK SUPER MASTER
SERIES 2022 RD2 LONATO

 

The exciting finale of
round 2 of the WSK
Super Master Series

Pole positions turned
into stage victories

New partners to be announced soon!!  

TULOKSET - OK FINAALI WSK-SARJAPISTEET

Tuukka Taponen YouTube -kanava nyt avattu. 
Liity tilaajaksi ja näet viimeisimmät videot sekä kisakoosteet ensimmäisenä. 

SECOND SUCCESS IN A ROW
FOR TONY KART

KISAKOOSTEVIDEO
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https://www.youtube.com/channel/UCuVbMX5R16txdBcOQP49mOA/featured
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https://www.mom-system.com/race/champions-of-the-future1641333218/?show=competitors
https://www.kartcom.com/en/news/2022/02/13/final-victory-for-taponen-in-ok/
https://www.kartcom.com/en/news/2022/02/13/final-victory-for-taponen-in-ok/
https://www.youtube.com/watch?v=A-yFldU4IRM
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