
 Mitali, kymmenen mestaritulosta ja uusia hyppyjä Aachenissa

Länsi-Saksan uimahyppykaupunki Aachenissa kilpailtiin tänä syksynä kolmatta kertaa 
kansainvälinen Ulla Klinger Cup yli sadan urheilijan voimin. Hyppääjiä oli mukana kymmenestä 
maasta, erityisen monta Venäjältä ja Saksasta sekä todella kova joukkue Ukrainasta. 
Kärkisijoista kamppailivat nimekkäät nuoret huippuhyppääjät, eikä pääsy mitaliseremoniaan 
kahdeksan parhaan porukkaan ollut helppoa. Suomalaiset kiilasivat monessa lajissa kuuden 
kärkeen, ja Tino Tapio nappasi C-poikien kerroksilla pronssimitalin. Sinivalkoisia värejä kantoi 
Tiirojen seitsemän hyppääjän lisäksi neljä Vantaa Divingin edustajaa.

Ulla Klinger Cup on juniorikilpailu, jossa hypätään vain C- ja D-sarjojen lajeja. D-ikäsarjassa 
hyppääjä saa kilpailla vielä sinä vuonna, jona hän täyttää 11 vuotta. Alaikärajaa ei ole. Tiiroja edusti
D-tyttöjen kaikilla telineillä 2004 syntynyt Pinja Pylkäs, joka valitsi uimahypyt päälajikseen vasta 
kaksi vuotta sitten. Pinjan paras sijoitus oli seitsemäs tila kerroksilla, mutta hyppytekniikasta 
päätellen kaikki edellytykset ovat olemassa mitalipaikkoihin tulevaisuudessa. Kilpailun jälkeen 
Pinja esitti katsomolle uusina hyppyinä tyylikkäät ja helponnäköiset 105b ja 303c 5m, joista 
joukkuekaverit antoivat ansaitusti raikuvat aplodit.  

Pinja odottaa vuoroaan kolmen metrin laudalla.

D-sarjojen nuorimmat osallistujat olivat vasta 7-vuotiaita saksalaisia, joilla iästään huolimatta oli jo 
rautaisen hioutunut perustekniikka kaikissa hyppysuunnissa. Parhaiten alle 11-vuotiaissa 
menestyivät venäläiset, saksalaiset ja ukrainalaiset, jotka perinteisesti harjoittelevat suuria 
tunimääriä lapsesta alkaen. Tämä johtaa siihen, että C-sarjoihin siirryttäessä vaikeat 



vapaavalintaiset hypyt ovat vakiintuneita ja varmoja, ja tuovat usein mitalin keskinkertaisellakin 
suorituksella. Sama harjoittelumalli on vähitellen rantautumassa myös Suomeen, kun ymmärrys 
varhaisen erikoistumisen taitolajien vaatimuksista lisääntyy.

Tiirojen C-sarjalaiset tekivät varmaa työtä hyppäämällä kymmenen mestariluokan tulosta tasaisesti 
eri telineillä. Saatiinpa taululle yksi suurmestarituloskin, kun Lauren Hallaselkä saavutti 235 pistettä
ja kuudennen sijan C-tyttöjen metrillä. Kerroksilla sijoitus oli muutaman hienoisen epäonnistumisen
jälkeen kahdeksas, mutta mestariluokka ylittyi silti helposti pistein 224,40. Lauren voi ylittää SM-
rajan kerroksilla hyvinkin pian, kunhan sarjaan saadaan pieniä muutoksia ja vapaavalintaisiin 
hyppyihin hieman vaikeutta lisää.

Pojissa viimeistä vuottaan C-sarjassa kilpaileva Tino Tapio nappasin mitalin kerroksilla ja sijoittui 
kahdeksan parhaan joukkoon myös molemmilla laudoilla. Kaikilla telineillä tulokset ylittivät 
mestariluokan. Kuluneena syksynä Tino on keskittynyt perustekkniikan hiomiseen, jotta sarjan 
vaikeuttaminen ensi vuonna olisi mahdollista. Tinon 205c 3m pyörikin harjoituksissa sen näköisesti,
että se voidaan ottaa kolmen metrin sarjaan jo marraskuun lopulla käytävissä Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuissa. 

Tino palkintopallilla. Kulta ja hopea menivät Ukrainaan, neljänneksi jäänyt Venäjän Sandro Rogava hävisi 
Tinolle yhdellä pisteellä.

Oman ennätyksensä Aachenissa teki Sofia Slöör päälajissaan C-tyttöjen kerroksilla. Sofia on 
Tiirojen tytöistä toistaiseksi ainoa, joka tekee kaikki kilpailusuorituksensa seitsemästä metristä ja 
joka harjoittelee jo perushyppyjä myös kahta ja puolta metriä korkeammalta. Tulos 218,05 on 
Sofian ensimmäinen mestariluokka kerroksilla, ja oikeutti tällä kertaa kahdeksanteen tilaan heti 
Laurenin perään. Palkintojenjako oli kaiken kaikkiaan iloista katseltavaa, sillä kahdeksan parhaan 



joukkoon mahtui neljä suomalaista. Kilpailun voitti Vantaa Divingin Ronja Rundgren hienolla 
onnistumisella ja huippukovalla tuloksella 276,20. Toiseksi sijoittui Venäjän maajoukkueen Iana 
Satina ja kolmanneksi Ukrainan Violeta Sverchkova. Näyttää siltä, että suomalainen juniorityö on 
hyvällä mallilla.

Kovat tulokset teki vielä Anni Paloheimo C-tyttöjen molemmilla laudoilla. M-raja ylittyi kevyesti 
sekä metrillä, jossa sijoitus oli kuudes, että kolmella kolmella metrillä, jonka tulos 250,55 vei Annin
kahdeksanneksi. Mestaritulokseen Anni ylsi edelleen Laurenin kanssa tyttöjen kolmen metrin 
parihypyissä, jossa ensimmäistä kertaa yhdessa kipaileva pari sijoittui viidenneksi. Anni ja Lauren 
saivat loistopisteitä niin yksilösuorituksista kuin samanaikaisuudesta, parhaimmillaan yhden 
yhdeksikön eteenpäin hypystä taittaen.

Anni ja Lauren ovat tyylikkäitä, teknisesti taitavia hyppääjiä. He ovat mainio syncropari, ja kun sarja
vaikeutuu, on tämänkertaiselta viidenneltä sijalta loistavat mahdollisuudet kivuta tuloslistassa ylöspäin.

Mukana C-tyttöjen kilpailuissa olivat vielä Ruska Lehtonen, jonka paras sijoitus oli kolmella 
metrillä yhdeksäs omilla ennätyspisteillä 238,7, ja Pinja Kyntäjä, joka hyppäsi kerroksilla 
12:nneksi. Ruska teki kilpailun jälkeisessä harjoituksessa hienon uuden hypyn, 405c 7m, sekä 
käsiltä kaksi volttia kerien samalta korkeudelta ensimmäistä kertaa ilman kuplia. Ruska on tytöistä 
ainoa, joka siirtyy B-sarjaan ensi vuonna, ja tarvitsee joka telineelle yhden vapaavalintaisen hypyn 
lisää. 


