
DRESDENIN KANSAINVÄLINEN NUORTEN KILPAILU (24.4.2014) alkoi suomalaisittain 

loistavasti kahdella finaalipaikalla. 

Päivän parhaimmasta tuloksesta vastasi Ellen Sirkka A-tyttöjen kerroksilla. Ellenin alkukilpailussa 

saavuttama tulos (339,55p.) on 17-vuotiaan kerrostaiturin kauden tähän mennessä paras pistesaalis 

ja ylittää SM-tulosluokkarajan, joka on korkein uimahyppyjen tulosluokkarajoista. SM-raja 

lasketaan kaksien edellisen nuorten EM-kilpailuiden 6. parhaaksi sijoittuneiden tulosten 

keskiarvosta. Erityisen hyvin aamun alkukilpailussa onnistuivat pakolliset hypyt, sillä Ellen oli 

niiden jälkeen peräti neljännellä sijalla. Myös finaali alkoi lupaavasti: kolme ensimmäistä kierrosta 

sujuivat loistavasti ja ennen viimeistä kierrosta Ellen oli 8. sijalla. Viimeinen hyppy jäi kuitenkin 

selvästi ali, mutta tästä huolimatta finaalin sijoitus oli alkukilpailua yhden sijan parempi ja Ellen oli 

lopullisella tuloslistalla upeasti 10. sijalla! 

Päivän toisesta loistotuloksesta ja finaalipaikasta vastasi Saija Paavola B-tyttöjen 1 metrillä. 

Alkukilpailun 10. sija ja finaalipaikka saavutettiin upealla henkilökohtaisella ennätyksellä, joka jäi 

uupumaan SM-tulosluokkarajasta vain 1,25 pistettä. Saija jätti alkukilpailussa taakseen mm. 

molemmat britti- ja aussitytöt. Iso-Britannia ja Australia kuuluvat molemmat uimahyppyjen 

suurmaihin. Saija sijoittui finaalissa 12., kun vanhemmat tytöt paransivat vaikeammilla hypyillään 

aamun suorituksiaan. Voiton vei isäntämaan huippulahjakas Lena Hentschel, joka oli Saijan lisäksi 

finaalin ainoa vuonna 2001 syntynyt kilpailija. 

Myös Juho Junttila voi olla tyytyväinen suoritukseensa A-poikien 3m laudalla. 10 hypyn sarjastaan 

Juho sai tuomareilta seiskoja peräti seitsemästä hypystään ja jaksoi pitkän kilpailun hienosti 

loppuun asti sijoittuen lopulta 19. sijalle. Taakse jäi tällä kertaa muun muassa viime vuonna B-

pojissa NMM-kultaa ja -hopeaa napannut Tanskan Andreas Larsen. 

A-poikien laji oli selkeästi päivän pisin; 34 nuoren miehen laji kesti 3 tuntia ja 20 minuuttia. 

Vertailuksi todettakoon, että kotimaassa sama kilpailu kestää keskimäärin 15 minuuttia ja 

osallistujat on laskettavissa yhden käden sormilla. Tämä on yksi syy, miksi maajoukkueen 

hyppääjille ja kansainvälistä menetystä mieliville nuorille on elintärkeää päästä mittelemään 

taitojaan kansainvälisillä kilpakentillä myös arvokilpailuiden ulkopuolella. 

 

HUIPPUPÄIVÄ JÄLLEEN DRESDENISSÄ (25.4.2015)! 

Eilisen saldo ytimekkäästi: Juho Junttilalle NEM-raja A-poikien metrillä, Roosa Kanervalle ja Saija 

Paavolalle NEM-raja tyttöjen parihypyissä ja Saija Paavolalle NEM-raja ja NMM-raja B-tyttöjen 

kerroksilla. 

Saija Paavola jatkoi upeita suorituksia kovatasoisessa International Diving Youth Meeting -

kilpailussa Saksan Dresdenissä. 14-vuotias helsinkiläinen korotti päivän aikana kahdesti omaa 

ennätystään B-tyttöjen kerroshypyissä. Uudet ennätyspisteet ovat 296,10. Näihin pisteisiin ei 

kukaan suomalainen B-ikäinen tyttö ole aiemmin yltänyt. Saijan sijoitus finaalissa oli 11. Voiton 

vei Japanin Sayaki Mikami huippupistein 368,85 ennen Venäjän Valeria Belovaa. 

Sekä alkukilpailun että finaalin pisteet ylittävät kirkkaasti nuorten EM-kisojen A-valintarajan ja 

lisäksi myös vuoden 2016 nuorten MM-kilpailuiden A-valintarajan. Uimahyppyjen B-ikäluokan 

EM-kilpailut , joihin Saija on jo valittu edustamaan Suomea, kisataan kesäkuussa Moskovassa. 

Nuorten MM-kilpailuiden näytöt annetaan virallisesti vasta ensi vuonna, mutta Saijan 



lahjakkuudesta ja potentiaalista kertoo kuitenkin paljon se, että valintaraja ylitetään jo 1½ vuotta 

ennen itse kilpailua. 

Nuorten EM-valintaraja saavutettiin lisäksi tyttöjen parihypyissä, vaikka Saija ja Roosa eivät 

yltäneet aivan viime viikon ennätyspisteisiinsä. Tytöt sijoittuvat tuloslistalla 7. sijalle. Myös Juho 

Junttila ylitti A-poikien metrin laudalla NEM-rajan. 


