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Evilä rikkoi kahdeksan metriä

Myötätuuli vei Neziriltä SE:n
STT, Lapinlahti

TAPIO NEVALAINEN
YLEISURHEILU Nooralotta Nezirin riehakas onnentunne Lapinlahden Eliittikisojen 100
metrin aitojen jälkeen sai kevyesti karvaan sivumaun. Tuulimittari kun kertoi, että aika
13,05 syntyi 2,4 metriä sekunnissa puhkuneessa myötätuulessa.
Jos tuulta olisi ollut 0,4 metriä sekunnissa vähemmän, Neziri olisi rikkonut Suomen ennätyksensä ja Moskovan MMkisojen B-tulosrajan 13,10.
– Harmi, ettei tulos syntynyt
sallitussa tuulessa, mutta toisaalta se oli niin paljon eteenpäinmenoa, että nyt on sata
kertaa enemmän itseluottamusta mennä Kalevan kisoihin,
neljänneksi sijoittunut Neziri
totesi.
Lapinlahdella Nezirillä oli
hulppeaa vetoapua, kun hänen
edellään maaliin ehti kolme
amerikkalaista. Kilpailun voitti
Brianna Rollins loistoajalla
12,47.

Neziri uskoo, ettei kiriapua
puutu myöskään torstaina Vaasasta alkavista Kalevan kisoista.
– Elisa (Leinonen) on ollut
siinä kunnossa, että näitä samoja aikoja pitää juosta Vaasassakin jos aikoo voittaa, Neiziri tuumi

Lehtola ja Evilä
nousukunnossa
Keihäänheittäjä Sampo Lehtola kukisti kotikentällään Antti
Ruuskasen ja Ari Mannion, ja
otti eliittikisavoiton tuloksella
81,67.
– Metrejä on haettu heittoon
kisojen kautta. Olen yrittänyt
kilpailla tiivisti ja aika hyvin
metrejä on tullut sitten Saarijärven kisan, Lehtola viittasi juhannuskisoihin joissa hän heitti reilut 77 metriä.
Lehtolan ennätys on toissa
kesänä Lappeenrannassa heitetty 83,77. Sittemmin hän ei
ole 80 metriä ylittänyt.
Ruuskanen sivalsi matalia
heittoja ja oli toinen tuloksella

81,57. Mannio oli kolmas heitettyään 80,62
– Pikkuisen kun saa korkeutta heittoon lisää, niin keihäs on
kolme-neljä metriä pidemmällä, Ruuskanen tuumi.
Akillesvaivoista toipunut
Tommi Evilä palasi kahdeksan
metrin kerhoon tuloksella 801,
mikä riitti kisan kolmanneksi.
Voittoon venytti Etelä-Afrikan
Zarck Visser (819), jonka
maanmies Godfrey Mokoena
oli toinen samalla tuloksella
Evilän kanssa.
– Tässä on tullut niin paljon
näiden tulosrajojen kanssa painittua, että nyt on vaan hieno
juttu, että pystyy kilpailemaan
tällä tasolla, Evilä tuumi, eikä
ryhtynyt miettimään ovatko
MM-kisojen tulosrajat (810 tai
825) mahdollisuuksien rajoissa
Kalevan kisoissa.

Eriksson valmis
kisapaikkataistoon
Sandra Eriksson juoksi 3 000
metrillä kolmanneksi ulkoratojen ennätyksellään 9.03,28. Es-

tejuoksijan seuraava startti on
Kalevan kisojen 3 000 metrin
estekisa, jossa hän kohtaa
19-vuotiaiden Euroopan mestarin Oona Kettusen.
Kumpikin on rikkonut MMkisojen B-tulosrajan, mutta sillä voidaan lähettää kisoihin
vain yksi juoksija.
– Olen valmis siihen, että Kalevan kisoissa ensimmäisenä
maaliin tullut valitaan kisoihin,
Eriksson sanoo.
Hän muistutti samaan hengenvetoon, että A-tulosraja
9.43,00 on mahdollisuuksien
rajoissa niin hänelle kuin Kettuselle ja Johanna Lehtiselle.
A-tulosrajan rikkoneita MMkisoihin voi lähettää kolme per
laji.
Naisten 4 x 100 metrin viestijoukkue Jasmin Showlah,
Hanna-Maari Latvala, Jenna
Jokela ja Tiina Leppäkoski
voitti Lapinlahdella pikaviestikisan ajalla 44,72, mutta MMkisojen 44 sekunnin tulosraja
jäi haaveeksi,
Lapinlahdella urakoinut Latvala sivusi ennätystään ja MM-

Askelmerkkinsä kanssa tuskaillut Tommi Evilä leiskautti viimeisellään yli kahdeksan metriä.
tulosrajaa 100 metrillä. Hän oli
kolmas ajalla 11,36. Voiton
Yhdysvaltain Cleo VanBuren
ajalla 11,35.

– Kiihdytys oli vielä vähän
pehmeä. Siihen tarvitaan lisää
terää, Hanna-Maari Latvala
tuumi.

Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sandells
kuoppasi
kisahaaveet
STT, Lapinlahti
YLEISURHEILU Maileri Niclas
Sandells kuoppasi toiveet kilpailemisesta elokuussa Moskovan MM-kisoissa Lapinlahden
Eliittikisojen vaisun juoksun
jälkeen.
Vuosi sitten hän juoksi Lapinlahdella 1 500 metrin ennätyksekseen 3.36,88. Sunnuntaina hän oli viides tuloksella
3.41,20.
Lapinlahden kilpailun jälkeen Sandellsin ainoa mahdollisuus 1 500 metrin MM-tulosrajan 3.37,0 rikkomiseen on
Kalevan kisoissa.
– Sellaista aikaa ei pysty yksin ilman vetoapua Kalevan
kisoissa juoksemaan, Sandells
sanoo.
Sandellsin, 29, kesän paras
noteeraus on 3.40,89.
– Kunto ei vaan ole samalla
tasolla kuin vuosi sitten. Jostakin syystä se ei ole lähtenyt
nousemaan, vaikka olen tehnyt
samoja asioita kuin vuosi sitten,
Sandells harmittelee.
Hän suunnittelee seuraavaksi
pitänänsä lyhyttä harjoitusjaksoa. Sen jälkeen ajatuksena on
käydä ennätyksen kimppuun
syyskesällä.
– Täytyy vielä valmentajan
kanssa miettiä asiaa, mutta jotakin tässä täytyy tehdä, kun
kilpailemalla kunto ei lähde
nousuun.
Lapinlahden 1 500 metriä
voitti Eritrean Teklit Teweldebrhan ajalla 3.38,56.

Nooralotta Neziri juoksi Lapinlahdella ehjän juoksun. Tuloksena kauden paras aika mutta lievä myötätuuli romutti uuden ennätyksen.

Suomella kahden
EM-hopean päivä
STT, Rieti
YLEISURHEILU Kestävyysjuoksija Oona Kettusen mitalivire jatkui sunnuntaina
yleisurheilun alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa Italian Rietissä.
Lauantaina 3 000 metrin
esteiden EM-kultaa juhlinut
Kettunen juoksi sunnuntaina
5 000 metrin kilpailun hopealle ennätysajallaan 16.03,79.
Kilpailun voittanut Hollannin Jip Wastenburg oli 0,48
sekuntia nopeampi.
– Juoksu tuntui tänään jotenkin tosi helpolta. Itsekin
yllätyin, ettei eilinen juuri
painanut, Kettunen kertoi
tiedotteessa.
Ennätystään yli 15 sekuntia petrannutta Kettusta huolestutti ennen kilpailua ainoastaan Rietin kuuma keli,

Coe vaatii kärynneiden
kilpailukieltojen tuplaamista
STT, Lontoo
YLEISURHEILU Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n
varapuheenjohtaja Sebastian
Coe vaatii dopingista kärynneiden urheilijoiden kilpailukieltojen tuplaamista kahdesta neljään vuoteen.
Coen mielestä kilpailukieltojen lyhentäminen on aiheuttanut paljon vahinkoa
yleisurheilulle. Hän uskoo,
että nykyiset kahden vuoden
kilpailukiellot eivät ole urheilijoille riittävä pelote.
– Meidän täytyy palata
kahdesta neljään vuoteen.
Jos voisin, niin määräisin

Bergius ylitti taas B-rajan

Anssi Huhtala

Turun Sanomat, Teuva
JOUSIAMMUNTA Turkulainen
Juuso Huhtala voitti sunnuntaina maastojousiammunnan SM-kultaa yleisessä luokassa.
Huhtala voitti Teuvalla Parran
laskettelukeskuksen maastossa
käydyn kilpailun finaalissa Kymen Jousen Perttu Ronkasen
pistein 52–49.
– Finaalissa ammunta oli
varmempaa kuin semifinaalissa ja vältyin suoritusvirheiltä,
vaikka kova tuuli välillä pääsikin heiluttamaan jousta tähdätessä.
– Mahtavaa, että pystyin
puolustamaan viime vuoden
mestaruutta, iloitsi jousiammuntaseura Arcusta edustava
Huhtala.

Huhtala selvitti tiensä sunnuntain finaaleihin sijoittumalla lauantain karsinnassa toiseksi.
– Edellisestä maastokisasta
oli jo pari kuukautta aikaa, joten matkojen arviointi sujui
siihen nähden hyvin, totesia
kauden parhaan tuloksensa
ampunut Huhtala.

STT, Lapinlahti

Karsinnan voittaja
lopulta pronssille
Karsinnan seitsemän pisteen
erolla voittanut Vaasan Antti
Tekoniemi sijoittui lopulta kolmanneksi.
SM-kilpailut toimivat hyvänä kenraaliharjoituksena Huhtalalle, joka matkustaa viikon
kuluttua Kolumbiaan World
Games -kilpailuihin. Sinne hän

Juuso Huhtala onnistui mainiosti Teuvan SM-maaston finaalissa.
lunasti paikkansa viime kesän
MM-kisoissa.
Huhtalan tavoitteensa on si-

joittua Calissa käytävissä kilpailuissa neljän parhaan joukkoon.

Niki Blässar purjehti nuorten MM-hopealle
STT, Balatonfüred
PURJEHDUS Niki Blässar voitti alle 21-vuotiaiden naisten
laser radial -luokan MM-hopeaa sunnuntaina Unkarissa. Balatonjärvellä purjehditut kisat
olivat samalla myös saman ikä-

luokan EM-kilpailut.
Blässar nousi jo perjantaina
kokonaiskilpailun toiseksi, ja
piti asemansa sunnuntain viimeisen finaalilähdön 13. sijallaan.
– Todella mahtava fiilis. Johdin viimeistä lähtöä ensimmäisellä kryssillä, mutta vaikeat

tuuliolosuhteet sekoittivat koko pakan, 18-vuotias Blässar
sanoi.
– Raskas viikko takana. En
ole koskaan ennen odotellut
tuulia näin kauas. Rannassa
hengaileminen on henkisesti
raskasta.

Kilpailu ratkaistiin seitsemän
osakilpailun perusteella, sillä
purjehtijat eivät päässeet jokaisena päivänä vesille kevyiden
tuulien takia.
Maailmanmestaruuden voitti Saksan Svenja Veger, Italian
Claretta Tempesti oli kolmas.

YLEISURHEILU Seiväshyppääjä
Jere Bergius sai Lapinlahden
Eliittikisoista ripauksen lisää
itseluottamusta matkalla kohti
Moskovan MM-kisoja.
Tamperelainen taivutti 560,
kuten maanantaina Lahdessa.
Tulos sivuaa Moskovan MMkisojen B-tulosrajaa.
– Kyllä se varmuutta tuo,
Bergius totesi kauden toisesta
560:n ylityksestä.
Lapinlahdella kolmannella
yrityksellä ylittynyt 560 toi toisen sijan. Voiton vei niin ikään
560 hypännyt ruotsalaisen Alhaji Jeng.
– 560:n ylitys ei ollut teknisesti mikään kauhean hyvä
hyppy. En oikein saanut hypyn
loppua tulemaan, Bergius tuumi.
Bergiuksen kolmesta yrityksestä 570:sta kolmannessa oli
eväitä onnistuneeseen ylitykseen. Tamperelaisen ennätys on
viime kesänä hypätty 572.
Eemeli Salomäki haki keskiviikkona Lahden Eliittikilpailusta itseluottamusta ponkaisemalla pituushyppyennätyksensä 757. Lapinlahden seiväskilpailussa hän väsähti ja jäi
540:een, joka riitti neljänteen
sijaan. Kaikki yritykset 560:stä

elinikäiset kilpailukiellot,
Lontoon olympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toiminut Coe sanoi
BBC:lle.
– En ole kiinnostunut huijareista, joita karsimme pois.
Nämä ihmiset tahraavat minun urheilulajini.
Coen mielestä vaarana on
luisua tilanteeseen, jossa yleisön luottamus katoaa ja laji
alkaa vajota amerikkalaisen
showpainin tasolle.
– Siellä suurin osa yleisöstä
tietää, että tapahtumat ovat
valheellisia. Ja mikä huolestuttavinta, he eivät edes välitä.

Pitkämäki voi antaa näytön
Kalevan kisojen jälkeen
STT, Lapinlahti

TAPIO NEVALAINEN
YLEISURHEILU Tero Pitkämäki tekee maanantaina
heittoharjoituksen, jonka jälkeen hän päättää, osallistuuko hän torstaina Vaasassa
alkaviin Kalevan kisoihin vai
ei.
Suomen
urheiluliiton
SUL:n valmennusjohtajan
Jorma Kemppaisen mukaan
Pitkämäelle on annettu mahdollisuus antaa näyttö kunnostaan elokuisia MM-kisoja
varten Kuortaneella 3. elokuuta käytävissä Eliittikisoissa, jos hän ei kilpaile Kalevan
kisoissa.
– Kotimaisessa keihäänheitossa tulostaso laahaa tällä hetkellä sen verran matalalla, että Pitkämäelle on
annettu oikeus antaa näyttö

Kuortaneella. Se voi sotia yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan, mutta pyrkimyksenä on
saada paras mahdollinen
joukkue
MM-kisoihin,
Kemppainen sanoo.
Pitkämäki on tällä kaudella heittänyt 87,60 ja oli selkeästi lajin paras suomalainen
ennen kuin joutui kesäkuun
puolenvälin jälkeen leikkaukseen, jossa häneltä operoitiin kyljen rustovamma. Kuntoutuminen leikkauksen jälkeen on edennyt rivakasti ja
ilman takapakkeja.
– Tero on intoa täynnä ja
haluaa heittää Kalevan kisoissa, mutta tässä täytyy nyt
harrastaa realismia ja katsoa
tilanne maanantaisen harjoituksen jälkeen. MM-kilpailut
on kuitenkin kauden päätavoite, Pitkämäen manageri
Tero Heiska sanoi.

Amanda Kotaja kelasi
MM-hopeaa 200 metrillä
STT, Lyon

Huhtala ampui Suomen mestariksi

mutta alkuverryttelyjen aikana jyrissyt ukkoskuuro puhdisti sopivasti ilmaa.
– Siinä samalla viileni onneksi kelikin, hän sanoi.
Kolmiloikkaaja Kristian
Pulli hyppäsi niin ikään ennätyksensä ja EM-hopealle.
Pullin viidennellä hypyllä
syntynyt paras siivu kantoi
15,88 metriä, 13 senttiä vähemmän kuin Euroopan
mestaruuttaa juhlinut Armenian Levon Aghasjan parhaallaan.
– Siitä tuli sellainen taisteluhyppy, se vaan runtattiin se
tulos väkisin. Siinä olisi ollut
mahdollisuudet jopa yli kuudentoista hyppyyn, finaalipaikkaa tavoittelemaan lähtenyt Pulli sanoi.
Suomen Tuomas Kaukolahti oli kolmiloikkakisan
viides tuloksella 15,57.

VAMMAISURHEILU Amanda
Kotaja kelasi hopeaa T54luokan 200 metrillä vammaisyleisurheilun MM-kisoissa Lyonissa. Kotaja nappasi MM-mitalin Suomen
ennätyksellä 30,31, joka syntyi 0,3 metrin vastatuuleen.
Maailmanmestaruus ei ollut kovin lähellä, sillä kultaa
kelannut amerikkalainen Tatyana McFadden kellotti ajan
28,69. Pronssia otti niin

ikään amerikkalainen Cheri
Madsen, joka hävisi Kotajalle vain yhden sadasosasekunnin.
Kotaja, 18, osallistuu Lyonin MM-kisoissa vielä 100 ja
400 metrille.
Elisa Montonen oli näkövammaisten pituushypyssä
viides tuloksella 407. Mitali
jäi kymmenen sentin päähän.
Timo Mustikkamaa oli
F37- ja F38-luokkien yhdistetyssä kiekonheitossa 13:s
heitettyään 37,78.

Marika Parviainen ohjasti
Euroopan mestaruuden
STT, Gelsenkirchen

Jere Bergius on vahvassa B-rajakunnossa.
jäivät läpijuoksuiksi.
– Kolme kovaa hyppyä
540:stä söi paukut, Salomäki
harmitteli.
Salomäen viimeinen mahdollisuus rikkoa MM-kisojen
tulosraja on viikonvaihteessa
Vaasan Kalevan kisoissa.
– Kalevan kisojen järjestäjät
eivät ole tehneet sitä meille helpoksi. Karsinta on perjantaina
kello 19.15, ja kun mukana on
30 hyppääjä, se päättyy joskus
iltakymmeneltä. Seuraavana
päivänä on finaali kello 17.15,
Salomäki harmitteli.

RAVIT Muhoslainen Marika
Parviainen toi Suomeen kultaa naisamatööriohjastajien
Europan mestaruuskisassa
sunnuntaina
Gelsenkirchenissä Saksassa. Hän ohjasti kaksi lähtövoittoa.
Osallistujia oli kaikkiaan

13 Euroopan maasta.
Parviainen johti kisaa niukasti ennen viimeistä osalähtöä. Parviaisen hermot pitivät, ja hän ajoi Bobby Brown
-hevosen ykköseksi. EMvoitto tuli lopulta selvällä
erolla.
Parviainen on ohjastanut
urallaan 550 kilpailua.

Palmi pussitti ennätyksen
STT, Pitesti
KORIPALLO Topias Palmi
heitti hurjat 60 pistettä alle
20-vuotiaiden koripallomaajoukkueelle 112–52-voitossa
Luxemburgista lauantaina.
19-vuotiaan Palmin saalis on

Suomen maaotteluhistorian
ennätys.
Edellisen ennätyksen jakoivat Hanno Möttölä ja
Antti Kanervo, jotka ylsivät
43 pisteeseen. Möttölän ennätys oli vuodelta 1997 ja
Kanervon 2009.

