
 Mestaruushyppyjen terveisinä kymmenen mestaritulosta

Uimahyppyjen  hallimestaruuskilpailuissa  13.-15.2  osallistujamääriä  verottivat  hieman  Tiirojen
kärkihyppääjien  sairastumiset.  Edellisellä  viikolla  Eindhovenin  kisa-altaalla  loistavia  tuloksia
tehtailleet Iira Laatunen ja Saija Paavola joutuivat jättämään kilpailun kokonaan väliin flunssan ja
kuumeen vuoksi kuten myös selkäänsä kuntouttava Tiia Kivelä. ”Uskomattoman huono tuuri, mutta
tällaista  sattuu.  Tärkeintä  on  levätä  nyt  kunnolla  ja  päästä  terveenä  kiertämään  tulevan kevään
isompia kisoja”, nuorten olympiavalmentaja Satu Uusitalo kommentoi Iiran sairastumista. Iira ja
Saija ovat parin viikon päästä lähdössä harjoitteluleirille Dresdeniin.

Ikävän flunssa-aallon keskellä tapahtui kuitenkin myös jotain iloista: viisi Tiirojen kilpa- ja top-
ryhmän urheilijaa vietti perjantaina Wanhojen päivää, minkä vuoksi Hilma Leppioja, Juho Junttila,
ja  Ellen  Sirkka  suunnistivat  hallille  vasta  lauantaina.  Tämä  trio  opiskelee  Mäkelänrinteen
urheilulukiossa, ja uimahyppyjä on tullut hypättyä jo vuosikymmenen ajan. Wanhoja tanssivat myös
pitkän linjan tiiralaiset, kilparyhmässä harjoittelevat Julia Waldén ja Ines Ahlroth, joilla niin ikään
on takanaan pitkä hyppyura. Ineksen meriitteihin kuuluu myös edustus NEM-altaassa B-vuosien
aikana. Kilpaurheilun ohella kaikki viisi ovat hoitaneet koulutyönsä esimerkillisesti, ja erityisesti
Hilmasta on viime vuosien aikana kasvanut myös vastuullinen, kannustava ja pidetty uimahyppyjen
ohjaaja.

Upeiden  wanhojen  lisäksi  viikonloppu  piti  sisällään  tyylikkäitä  hyppyjä  ja  onnistuneita
kilpailusarjoja. Parhaista tuloksista vastasivat Ellen A-tyttöjen kerroksilla, Juho A-poikien metrillä
sekä useat Tiirojen C-ikäiset eli 12-13 -vuotiaat, joista Tino Tapio hyppäsi peräti kolmella telineellä
M-luokan tuloksen ja oman ennätyksensä. Triplamestareiksi ponnistivat Tinon ohella Ivana Talvitie
B-tytöissä  ja  Pinja  Pylkäs  D-tytöissä.  Tiiralaiset  tykittivät  taululle  yhteensä  kymmenen
mestaritulosta  ja  useita  A-luokkarajoja  kolmen  kilpailupäivän aikana.  Kokonaisuudessaan Tiirat
loikki tälläkin kertaa mitalitilaston kärkeen 17 kulta-, 11 hopea- ja 10 pronssimitalilla. 

             Tinolle ja Roopelle palkintoja jakamassa entinen mestarihyppääjä Lena Pushkarjova.



Lajiteknisesti  korkein  taso  nähtiin  C-  ja  D-ikäsarjoissa,  joissa  myös  osallistujamäärät  nousivat
ilahduttavasti  kilpailun  suurimmiksi.  C-tyttöjen  metrillä  rikottiin  peräti  viisi  M-tulosta   Anni
Paloheimon,  Ruska  Lehtosen,  Sofia  Slöörin,  Ronja  Rundgrenin  (VanDi)  ja  Lauren  Hallaselän
toimesta. C-sarjalaiset saivat kehuja katsomossa istuneelta tanssivalmentaja Harri Antikaiselta, joka
odotteli sunnuntaina kilpailun jälkeistä tapaamista maajoukkuehyppääjien kanssa. Erityisesti Harri
huomasi Tinon ja Vantaa Divingin 9-vuotiaan Roope Rundgrenin, jotka mittelivät kahdestaan C-
poikien  kolmosella:  ”Näillä  kavereilla  on  ovet  auki  ihan  mihin  vaan”.  Tino  ja  Roope  ovat
epäilemättä tulevaisuuden nimiä, toivottavasti myöhemmin myös syncroparina. 

       C-tyttöjen kolmen metrin mitalikolmikko Anni, Lauren ja Ruska

Hyvältä näyttivät myös alle 11-vuotiaiden lajit, joita sekä tytöissä että pojissa hallitsi suvereenisti
yksi kärkihyppääjä: tytöissä Tiirojen Pinja Pylkäs ja pojissa Vantaan Roope Rundgren. Joukosta pisti
kuitenkin  silmään monta  taitavaa hyppääjänalkua,  joilla  selvästi  on  kilpahyppääjältä  vaadittavia
ominaisuuksia: räjähtävää nopeutta, voimaa, avaruudellinen taju, tyyliä ja ennen kaikkea sitkeyttä ja
sisäsyntyistä tahtoa päästä eteenpäin vaativassa, upeassa lajissamme. 

HM-mitalisteiksi  ponnistivat  Tiiroista  Ellen  Sirkka,  Hilma  Leppioja,  Juho  Junttila,  Tino  Tapio,
Cecilia  Räsänen,  Ivana  Talvitie,  Daniela  Kumpulainen,  Tea  Paavola,  Anni  Paloheimo,  Lauren
Hallaselkä, Ruska Lehtonen, Sofia Slöör, Pinja Pylkäs, Jemina Saraniemi ja Elmeri Hirsi. Onnittelut
mitalisteille  ja  kiitos  kaikille  hyppääjille  osallistumisesta.  Seuraava  isompi  kilpailu  Suomessa
hypätään toukokuussa, Härveli Diving Cup pidetään Mäkelänrinteessä 14.-17.5. Laatuharjoittelua
kevääseen!



Melko upeita neitejä ja herra!!


