
 
 
 
 
 
 

“You don't win Le Mans, Le Mans lets you win” 
 
 
 
 
See lause sobiks hästi 2016 LeMansi ööpäevasõidu kokkuvõtteks. Ma ei tea, mis karmavõlg 
Toyotal oli aga niimoodi katkestada …………. isegi konkurendid olid pahviks löödud, 
pealtvaatajatest rääkimata. 
 
Samas kui analüüsida juhtunud PR-tehnoloogiliselt, siis säärane saatuse vingerpuss hoiab 
Toyota kaubamärki paljude huultel pikka aega. Võib-olla ei ole „luuseri“ imago see mida 
LeMansi püüdma mindi aga kindlasti annab sellest luua vaprate ja mitte-alla-andvate jaapani 
autoinseneride lugu. 
 
Kohalejõudmine. 
 
Aga alustaks algusest. Juba ammu enne võidusõitu sai enda jaoks valitud välja soosikud, et 
oleks huvitavam vaadata. LMP1 klassis hoidsin pöialt Porschele, GTE Pro võitu lootsin 
Fordilt. 
 
Meie plaan oli lennata kahekesi Pariisi ja võtta kohvrites kaasa telk, madratsid, magamiskotid. 
Ööbida kämpingus. Ja tagantjärgi saab öelda, et plaan toimis. 
 
Saabusime Pariisi neljapäeva hilisõhtul, ööbisime lennujaama hotellis, reede hommikul vara 
võtsime rendiauto (Fiat 500!) ja asusime teele LeMansi poole. Sõit kestab 3+ tundi; kui Pariisi 
eeslinnad õnnestub pärast pikka nikerdamist seljataha jätta siis edasi saab rahulikult mööda 
tasulist kiirteed sõita. 
 
Mida lähemale sihtkohale seda huvitavamaid autosid silma hakkas, pilt bensiinijaamast ca 50 
km enne LeMansi. 
 

 
 



 
LeMansi linna jõudes käisime kõigepealt läbi kohalikust supermarketist ehk Carrefourist, mis 
oli paksult meiesuguseid turiste täis. Tüüpiline inglasest pealtvaataja ostis seal omale kärutäie 
õlut ja ämbritäie liha, meie umbes samamoodi: õlut, veini, toidupoolist, jääd jne. 
 
Edasi suund ringrajale, mis asub kohe linna külje all. Mida lähemale seda rohkem 
ummistunud oli liiklus kuid jätkus ka mida vaadata: 
 

 
 
Näiteks see vaade on meie kämpa - Beausejour – lähistelt. See on sealne suurim (ja netist 
ostes kättesaadavaim) kämpinguala, asub raja seespool Porsche kurvide läheduses (vt. spikrit 
artikli lõpus). Kui meie oma Fiatiga Beausejouri jõudsime, oli telkimine täies hoos ja sobiva 
platsi leidmisega tükk tegemist, igal pool kus veidi ruumi oli lirtsus vesi. Lõpuks pakkus üks 
sakslaste seltskond meile oma laagri kõrval telgikohta, maapind tundus kuiv ja sinna kohe 
jäimegi. 
 

 
 
Reede on LeMansis puhkepäev, rajal midagi ei toimu, inimesed peamiselt joovad ja 
pidutsevad. Meie uutel Saksa sõpradel olid silmad suured, et kuhu me kiirustame, võtaks 



mõned õlled ja tunneks ennast mõnusalt. Aga ei, me olime esimeseks päevaks plaani paika 
pannud: pitwalk, paraad ja kui jõuab siis Fordide näitus Mulsanne kurvi läheduses. Viimane 
jäi seekord küll ajapuudusel nägemata. Ühesõnaga panime matkasaapad jalga ja hakkasime 
sammuma stardisirge suunas. Teepeale jäi üht-teist pildistamisväärset, paar näidet: 
 

 
 

 
 
Kohale oli tuldud misiganes aparaatidega, enim silma paistsid inglased, neid oli kohal 
tuhandeid ja tuhandeid. 
 
Pit Walk. 
 
 
Meid huvitas siiski eelkõige pitlane ja see oli põnev vaadata. Esimene pilt on Toyota bokside 
juurest pitlane alguses suunaga piki stardisirget. Rahvast oli palju aga boksidele pääses siiski 
üsna hästi ligi. 
 



 
 
Sõitev näitleja või näitlev sõitja Patrick Dempsey oli seekord omanimelises tiimis 
administratiivses rollis. 
 

 
 
Kui tehasetiimides olid boksid vaiksed siis mõnelpool oli näha auto kallal askeldamist. Tugev 
LMP2-tiim, KC Motors Hong Kongist oli küll sel aastal kiire, kuid sunnitud 
elektriprobleemide tõttu konkurentsist välja jääma. 



 
 
Rebellion oli oma autode pinnalaotused boksiteele lahti pakkinud. Huvitav oli uurida, 
mismoodi autode süsinikust keredetailid omavahel kokku istuma on pandud, et võimaldada 
kiiret vahetust. 
 

 
 
Samamoodi olid 4 Fordi GT-d laiali lammutatud, kohe pildi keskel on hilisema GTE Pro 
võitnud auto nr. 68 keredetailid. Loomulikult on ka see auto tehtud valdavalt süsinikust. 69. 
numbrit kandev auto jäi ka ise pildile. 



 
 

 
 
 
 
Stardis oli sel aastal 60 autot ja päris iga boksi jaoks meil tähelepanu ei jagunud. Üldiselt võib 
öelda, et meeleolud garaažides olid rahulik-töised. Visati omavahel nalja, aeti juttu publiku 
hulgas leiduvate tuttavatega kuid ootusärevust võis samuti tajuda. Meeletuid viimase-hetke-
terve-auto-ülesehitamise spurte ei täheldanud. Küll tegi üks LMP2-tiim boksipeatuse 
harjutusi. Pärast nelja järjestikust 4-rehvi ajapeale vahetust olid meestel higipiisad otsaees ja 
ilmne hapnikuvõlg; see tegevus on päris intensiivne – eriti lähedalt vaadates. 



 
 
 
Boksitee lõpus on 60 km/h piirangu lõppu tähistav märk ja foor. Pitwalki ajal lasti rahvas ka 
rajale jalutama, meilgi õnnestus matkata stardisirge järgsest mäest üles kuni Dunlopi sillani. 
Telerist ei ole märganudki kui suur see kõrguste vahe tegelikult on, kontrollisin üle, Dunlopi 
silla juures on rada ca 30m kõrgem kui stardisirgel. Eestis on sama kõrge nt. Türisalu pank  

 



 
Järmisel pildil on vaade stardisirgele vastu sõidusuunda. 
 

 
 
Olime pitwalkiga palju aega kulutanud ja suundusime nüüd LeMansi linna. Sinna saab sõita 
näiteks trammiga. LeMans on üsna suur linn umbes 150 tuhande elanikuga, neil on 4 
trammiliini, päris korralik vanalinn jne. Aga Drivers Parade oli mõttetu. Kesklinn oli nii 
ülerahvastatud, et mitte midagi näha ei õnnestunud. Hiljem teistelt kuulsime, et ka need kes 
paraadt tegelikult nägid ei pidanud seda kohalemineku vääriliseks. Siin juhuslik vaade 
LeMansi kesklinnale. 
 

 
 
Meie kasutasime juhust, et võtta väikeses vanalinna restoranis korralik õhtueine.  
 
Laagripaika tagasi jalutades juba pimenes ning rahvas oli kogunenud ringraja ümbruse 
teedele, et pidada maha improviseeritud või õigemini provotseeritud burnouti võistlused. 
Selleks niisutati teed veega, peeti möödasõitvad autod jõuga kinni, kasteti nende vedavad 
rattad samuti märjaks ja siis ergutati rehvi põletama. Mõned autojuhid võtsid vedu ja 



rehvisuits ajas rahva pöördesse, teised jälle veeresid üldise halvakspanu saatel burnoutimata 
edasi. 
 
Õhtul vennastusime oma kämpingunaabritega, jõime vastastikku kaasavõetud jooke, uurisime 
üksteise Porschede pilte jne. Sakslased olid kohal tutika VW Campervaniga, oma personaalse 
WC, vihmakatuse, laua, toolide, kohviaparaadi, jäämasina ja mille kõigega! Hommikul 
magasime kaua, sest pea oli natuke haige, lisaks sellele käis öösel laagris täielik triangel, 
näiteks spetsiaalselt euroalusel kaasavõetud mootorit lasti tundide viisi piirajasse ja imetleti 
summutita väljalaskest paiskuvaid leeke – mis pärast 15ndat õlut tundus asjaosalistele endile 
kindlasti täiesti mõistlik ajaviide olevat. Telkide vahel sõideti erinevate liikuritega – ATV-de, 
rollude ja autodega öö otsa ringi ja nii edasi. 
 
24h esimene päev, start vihmas. 
 
Tagasi ragasi raja äärde. Hommikused „support raced“ jätsime vahele ning käisime hoopis 
LeMansi muuseumis. See osutus oodatust mõnevõrra kesisemaks kuid siiski, kui aeg 
võimaldab, tasub ära käia. Väljas on ports suvalisi vanu autosid aga õnneks ka mõned päris 
LeMansi autod, sealhulgas viimaste aastakümnete prototüüpe mitu, mõned C-grupi relvad jne. 
Seejärel otsisime omale rajaäärde head vaatamiskohad stardi jälgimiseks. Kohapealt olime 
ostnud endile väikesed matkapingid 5 euri tk. ning maandusime nendega Dunlopi silla järel 
olevate „Esside“ juurde rajaäärde. Nagu nüüd teada, algas sõit hoopiski turvaauto taga 
vihmasajus ja päris kihutamiseks läks alles tunnike hiljem. Kuulasime ülekannet Radio 
LeMansi kaudu mõned tunnid, vaatasime esimese isu täis ja läksime siis liikvele, esialgu 
sõidusuunas. 
 

 
 
Jalutasime mööda rajaäärt Tertre Rouge kurvini välja, kohta, kust algab kahe šikaaniga 
tagasirge, Hunaudieres. Kogu see stardijärgne rajaosa on pealtvatajatele hästi vaadeldav ning 
tribüünidega varustatud, on ka mõned ekraanid kust telepilti jälgida. Kõrguserinevused teevad 
ka raja päris pikalt jälgitavaks. Vaade Dunlopi sillale „teiselt poolt“. 
 



 
 
Pika tagasirge, inglisekeelses kirjanduses ka Mulsanne straight nime kandva 6-km rajalõigu  
alguses kasvavad (kuri)kuulsad puud. Taevas on kurjakuulutav kuid vihm oli selleks ajaks 
tegelikult juba lõppenud. 
 

 
 
Hunaudieres – nii ütlevad kohalikud - sirge äärde pealtvaatajad ei pääse, erandiks on šikaanid, 
kus esineb teoreetiline vaatamisvõimalus ja on isegi mingid kohvikud olemas, kuid meie 
seekord sinna ei üritanud. Telepildi põhjal kiirendati seal ca 320 km/h tunnis enne kui 
pidurdama pidi. Tegime veel mõned pildid ja siirdusime tagasi, Arnage suunas, seekord 
lokaalsete busside abil, mis võistluste ajal umbes 20-minutilise intervalliga olulisemate 
punktide vahel liiklevad. 
 



 
 
 
Arnage tervitas meid loojuma hakkava päikese ja värskelt renoveeritud pealtvaatajate alaga. 
Ka siin võimaldas raja äärde kuhjatud kõrge vall teha pilti üle turvaaia. Muuhulhgas jäi pildile 
hilisem võitja, keda jälitab teist kohta hoidev Ford. 
 

 
 
Sõime Arnage kurvis veidi saia ja suundusime jalgsi kõrvalasuvasse Indysse, kiiresse 
kallutatud kurvi. 
 



 
 
GasMonkey meeste LMP2 sõitis vapralt kuigi mitte eriti kiiresti. Loojuv päike andis 
ümbritsevale kuldse varjundi. Indys oli ka suur ekraan, mis aitas sündmuste arenguga mujal 
kursis olla. 
 

 
 
Liiga kauaks ei olnud võimalik Indy-Arnage kompleksi imetlema jääda, sest tahtsime ka 
Mulsanne kurvi enne pimedat üle vaadata. Toetusime jälle kohalikele bussidele, see süsteem 
töötas täiesti rahuldavalt ja võimaldas meie laupäevase jalgsikilometraaži hoida alla 25 km. 
 
Mulsanne kurvis oli eelmise päeva Fordi-ekspositsioonist (kuhu me ei jõdunud) üks auto 
alles. 
 



 
 
 
24h õhtu ja öö. 
 
Aga meie peatähelepanu oli loomulikult rajal. Mulsanne on tegelikult väike ringristmik aga 
võidusõiduautod teevad seal „parempöörde“ enne ringi. Ilm pimenes kiiresti ja traataed segas 
pildistamist aga mõned klõpsud saime teha ka siin. 
 

 
 
Öine sõit eraldab poisid meestest ja on ka vaadata väga efektne. Lisaks on siin, raja 
kaugeimas nurgas vähem prožektoreid. Toyota nr. 6 on korraks liider. 



 
  
Ja siis ongi pimedus käes. 
  

 
 
Jalutame tagasi bussipeatuse poole piki Mulsannele järgnevat lühemat sirget, siin pääseb 
rajale küllalt lähedale ja saab nautida autode kiirendamisega kaasnevat heli. 
Tõepoolest, LeMansi autod teevad koralikku häält, isegi nii, et tribüünidel on mugavam olla 
kõrvatroppidega – isegi minusugusel. Sel astal oli üks erand, Audi, kes sõitis vaikse sahina 
saatel, ülejäänud tegid korralikku lärmi. Eriti mahlane noot oli Aston martini GT-l, samuti 
head häält tegi Corvette, Ferrarid kriiskasid nii nagu võis arvata  ja Fordi GT oli kuskil 
Corvette ja Ferrari vahel, kõlades korraga nii madalas kui kõrges registris. Prototüübid olid 
üldiselt kõik parajad screamerid oma paukuvate käiguvahetustega.  
 



Aga meie suund on nüüd bussiga tagasi peasirge juurde, et heita pilk öistele tegemistele 
boksides. 
 

 
 
Peatribüünil on ka öösel palju rahvast. Porsche boksides märkame autot numbriga 1 (vt 
allpool). Hiljem saame teada, et vahetati veepumpa. Bad luck. 
Kell on kaugelt üle südaöö ja otsustame suunduda tagasi kämpingusse, et mõned tunnid 
magada. Bussid on oma liikluse lõpetanud, seega läheme jala, aega kulub veidi üle poole 
tunni. Telklas on rahulik, keegi täna ei pidutse. Kuna asume oma telgiga üsna raja keskel, siis 
kuuleb autode hääli peaaegu igast suunast. Rampväsinuna teeme mõne kiire võileiva ja dringi 
ja jääme kohe magama, und häirivad vaid mõned ärevad vaikusehetked varahommikul, mis, 
nagu hiljem selgus, olid SC episoodid. 

 
 



 
 
 
 
24h teine päev. 
 
Ärkame niisiis varahommikul, ilm on ilus kuid sakslastest naabrid on õnnetud, öösel on 
rändama läinud nende generaator, järele jäi vaid läbilõigatud turvatross, millega genekas auto 
külge aheldatud oli. Aasta tagasi läksid rändama nende rahakotid - kiruvad mehed 
kriminogeenset Prantsusmaad. Me ei oska ka muud kui kaasa tunda. 
 
Kiirustame pärast naabrite pakutud hindamatut hommikukohvi tagasi raja äärde, kõrvas Radio 
LeMans, et öiseid uudiseid teada saada. Toyota juhib, Porsche nr. 2 kaotab poole minutiga. 
GTE Pro liidrikoht vahetub hommikul kui 68. Ford Risi tiimi Ferrarist mööda saab. Meie 
oleme parajasti Porsche kurvides, näeme ekraanilt kuidas helikopter liidripaari ülalt filmib, 
hetke pärast on helikopter meie kohal ja samas meie ees on ka autod. Sürreaalne! 
 
Aed on Porsche kurvide pealtvaatamisalas kõrge, pildistada saab vaid eemalduvaid autosid. 
 

 
 
 
Sõitjatele on Porsche-kurvidesse teeäärde ka spikker joonistatud. 
 



 
 
Siirdume veelkord eelmisel päeval hea mulje jätnud Daytona silla järgsetesse „Essidesse“ ja 
teeme seal raadiot kuulates ning autosid jälgides plaane oma finishi-aegse paiknemise kohta.  
 
Otsustame, et tahame olla lõpu ajal elamuse saada finišijoone juures ja seetõttu liigume 
aegsasti peatribüünide suunas, jalutades teepeale jäävast paddockist läbi, seal on meil 
külastamata USA LeMansi-autosid tutvustav näitusetelk. Astume sisse ja ei pea pettuma, kõik 
eksponaadid on pärlid. Keskel troonib stend kolme GT40-ga, pealkiri: Podium 1966. 
 

 
 
Tõeline eksoot on Cunningham-Corvette. Selle autoga üritati 1960. aastal LeMansi sõita, 
katkestati kahjuks 3ndal tunnil. 



 
 
Siin telgis on veel ehtne Shelby Daytona Coupe, siis Steve McQueeni 1970. aasta Sebringi 
Porsche 908,  LeMansil osalenud Ford Torino (!) aga ka Viper GTS, Panoz, uusim Corvette ja 
nii edasi. Väga võimas! 

 
 
24h finiš! 
 
Aga kell on juba 13, viimane aeg on leida peatribüünide ette koht lõpplahenduse vaatamiseks. 
Meil oli mõtteis näha ruudulippu ja joosta peale sõidu lõppu rajale autasustamist vaatama. 
Peale mõningat edasitagasi rahmeldamist leiame üllatuslikult mõnusa istekoha peasirge ääres, 
TV-ekraani lähedal. Kõik on tehtud, vahed soliidsed, vaja vaid veidi oodata. Raadioreporterite 
peateema tundub olevat Race Controli otsus kutsuda lõpu eel boksidesse GTE Pro 2. kohalt 
Risi tiimi Ferrari, kuna nende küljetuled (mis näitavad auto kohta kui on esikolmikus) ei tööta 
korrektselt. 
 
Pildistan rutiini mõttes tulemustetablool esikoha, Toyota nr. 5, sõidetud on 376 ringi. Püüame 
vaadata, kas Risi Ferrari tuleb boksi või ei aga betoonbarjääri tagant hästi ei näe. Ja siis nagu 
välk selgest taevast, kui lõpuni on närused 3 minutit ja inimesed on püsti tõusnud 
lõpplahenduse ootuses, tuleb kõrva teade, et liider-Toyota on aeglane! Rahvas kahiseb ja 



häälitseb, kõigi pilgud on naelutatud suurele monitorile. Lõpuks suudab auto nr. 5 
kuidagimoodi ületada finishijoone aga jääb peatribüünide ette seisma, Porsche nr.2 möödub, 
Race Control annab teada, et nüüd alustatud ring on sõidu viimane. Porsche juhib!? 
Toyota nr. 5 liigub mõned meetrid edasi meie vaatevälja, fotokas meenub ja saan teha pildi. 
Uskumatu. Inimesed ümberringi on hämmingus nii nagu meiegi. Olin küll Porsche poolt aga 
mõistusega sain aru ja aktsepteerisin, et Toyota väärib seekord võitu, igati. 
 

 
 

 
 
Igatahes on sõit läbi ja kiirustame otsima väravat kust rajale saaks. Lõpuks jõuamegi avatud 
väravani, mis on meist küllalt kaugel, viimase Fordi šikaani juures ja pääseme sealt 
stardisirgele. Näeme autasutamist külje pealt. Inimesed meie ümber on siiani segaduses ja 



ovatsioonid on mõnevõrra tagasihoidlikud. Kuidas see nüüd niimoodi juhtus, miks, ei jõua 
ikka kohale. 

 
 
Kui tseremooniad saavad läbi kasutame võimalust vaadata üle parc ferme. See on uhke 
vaatepilt, lahingvarustuses ja –armidega autod.  
 
Ka õnnetu Toyota nr. 5 on siin kuid kohalejõudmiseks kulus liiga palju aega. Le Mansis on 
vaja ületada finišijoon 6 minuti jooksul pärast võitjaautot, muidu tulemust kirja ei saa. 
 

 
 
 
Lisaks teistele autodele köidab pilku nr. 55 GTE-Am Ferrari, mille tagaklaas on täiesti 
sulanud. See auto on lõpuprotokolli põhjal palju seisnud aga siiski lõpetas, üldvõitjast 95 
ringiga maas. Mismoodi põlema mindi me ei teagi, kustutuspulber on siiamaani mootori 
ümber näha. 
 



 
 
Kasutame võimalust mööda rada tagasi kämpingusse jalutada. Asfalt on väga sile ja rada lai. 
Sõit on vaadatud, muljed ehedad kuid meie enda elu-olu teeb veidi muret. Otsustame – kui 
vähegi võimalik, leida viimaseks ööks hotelli. Lähedalasuvas La Suze linnakes hotellis on 
keegi varem lahkunud ja meile ühe toa vabastanud. Pakime telgi ja sõidame unistuste hotelli 
kus kraanist tuleb loodetavasti soe vesi ning WC-s ei ole järjekorda. 
 
 
 
 
 
Pärast võidusõitu. 
 
 
 
Õhtusöök hotelli restoranis on täis bookitud kuid meil on siiski kohad olemas, kõigis laudades 
räägitakse ühel ja samal teemal ning valdavalt inglise keeles. Maja ette on pargitud Marcos, 
kaks Astonit, vana Porsche (ja meie FIAT!). Burksikioski ees püüab kohalik õllene noormees 
jalgpalli teemal laulu üles võtta aga keda huvitab siin täna jalgpall? 
 
Esmaspäeva hommikul ärkame linade vahel voodis paduvihma saatel ja täname oma õnne, et 
ei pea läbivettinud telki paduvihmas kohvrisse suruma. Võtame hommikueine ja seejärel 
suuna tagasi LeMansi, lootuses, et tänavaliikluseks kasutatavad rajaosad on autodele avatud. 
Ja me ei pea pettuma. Sõidame piki Hunaudieresi sirget, keerame sisse ka ühte šikaani, 
takseerime piloodi vatevinklist Mulsanne ja Arnage kurve, Indianapolisest läheb tänav kõrvalt 
mööda. Arnage’st Porsche kurvide poole sõites on üle tee vastav bänner. 
 



 
 
Ja ongi kõik.  
 
Epiloog. 
 
Kas see kõik tasus ära? Emotsiooni mõttes kuhjaga ja seda me otsima läksimegi. Praegu 
tundub, et see on vist kõige ägedam võidusõit, mida ma vaatama olen sattunud. (Seetõttu 
võtsin ka käesoleva kirjatüki ette, et ise hiljem mäletaks ja minetea, äkki on teistelgi huvitav 
lugeda.) Muidugi saab kodus TV ja neti abil parema ülevaate sellest, mis igal ajahetkel rajal 
toimub. Aga hoopis teine asi on, kui oled asja oma silmaga näinud, kõrvaga ja ninaga ja 
jalgadega kogenud. Ilmselt vaatan 2017. aasta LeMansi telekast mõnevõrra teise pilguga! Ja 
räägin lapselastele 15 aasta pärast, jajaa, papa oli seal kui Toyota viimasel ringil esikohalt 
katkestas. 
 
Kuidas minna ja mida kaasa võtta? Otsus tuleks teha hiljemalt varakevadel, siis on veel 
üldjuhul saada kämpingukohti ja tribüünipiletiteid. Üks option on minna lennukiga-telgiga 
nagu meie aga inglased on üldjuhul kohal autoga või vagunelamuga või mõlemiga. Vihmaks 
tuleb kindlasti valmis olla, meil olid kaasas väikesed kilejoped taskusse pistmiseks ja 
korralikud matkasaapad, mis väikest vett ei karda. Tuleks valmis olla pikkadeks 
jalutuskäikudeks – kui on muidugi huvi ringi traavida nagu meie – ja sel juhul näiteks 
kummik ei tundunud meile jalatsina, millega 25 km päeva jooksul tahaks käia. Priimus oleks 
abiks, gaasi ei tohi lennukisse võtta aga selle saab kohapealt osta. Samuti saab kohapealt osta 
pingikesed, mis meie peale sõitu teistele kämpingunaabritele, prantslastele kinkisime. 
 
Nael kummi! 
 
Üles kirjutas Avo, reisikaaslaseks oli Andreas. 
 



P.S. Spikker kurvide nimedega on siin. Rajaosa Tertre Rougest kuni Porsche kurvideni on 
tavaelus kohalikud teed, mis võistluste ajaks suletakse. 
 
 

 


