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EUROMARKET Palokankeskus

TIKKAKOSKI
Esa Jokinen

Yliluutnantti Ceybun Özer
Turkista oli vähällä tehdä uuden
maailmanennätyksen, kun Tik-
kakoskella käytävissä sotilasil-
mailun 5-ottelun MM-kisoissa
oli vuorossa koripallon käsitte-
lykilpailu. Lähes täydellisesti
onnistunut Özer kasasi mahtavat
1326 pistettä ja jäi ME:stä aino-
astaan 28 pistettä.

Nykyinen ME 1354 pistettä
on brasilialaisen kapteeni Carlos
Leite De Moraesin hallussa. De
Moraes sijoittui keskiviikon ki-
sassa kakkoseksi 1240 pisteellä.
Koripallon kolmoseksi sijoittui
turkkilainen yliluutnantti Sevki
Önal 1040 pisteellä.

Suomalaisista parhaiten on-
nistui everstiluutnantti Timo
Viitala, jolle merkattiin 1004
pistettä. Ikävimmin kävi majuri
Timo Antilalle, jonka suoritus
hylättiin kisaan kuuluvassa
koordinaatio-osuudessa.

Viimeinen
heitto ratkaisi

Koripallon käsittelykilpailu
sisälsi neljä osuutta: kuljetuk-
sen, nopeusheiton, koordinaatio-
osan ja 20 vapaaheittoa, joista
ensimmäiset kymmenen pussi-
tettiin laudan kautta ja loput
suoraan.

Özer menetti ME:n viimeises-
sä vapaaheitossa. Hän nosti kä-
tensä pystyyn jo viimeistä edel-
lisen heittonsa jälkeen, koska
luuli heittäneensä jo kaikki 20.
Kun tuomari huomautti, että yk-
si heitto oli jäljellä, loppui juh-
linta siihen. Özer ei pystynyt ko-
koamaan itseään kunnolla ja
heitti viimeisen ohitse. Kahdek-
santoista onnistunutta vapaaheit-
toa on loistava suoritus, mutta
nyt olisi tarvittu yksi onnistumi-
nen enemmän.

Özer näytti pettymyksensä
avoimesti ja manasi epäonneaan
vielä pitkään kisan jälkeenkin.

— Äh, tämähän on vain pallo-
peliä, yritetään ensi vuonna uu-
destaan, Özer yritti vähätellä
mutta ei ollut lainkaan uskotta-
va. — Hetken ehdin luulla, että
kaikki on jo selvää, mutta eihän
se ollutkaan. Kyllä ennätyksestä
jääminen harmittaa. Ja rajusti.

Viitala oli yhtä hymyä saatu-
aan koripallo-osuuden selvitet-
tyä paremmin kuin kukaan osasi
odottaa.

— Minulle tämä on poikkeuk-
sellisen hyvä suoritus, Viitala
kertoi. — Sain toistasataa pistet-
tä enemmän kuin hyvällä suori-
tuksella normaalisti. Viitalan
mukaan koripallo tuntuu harjoi-
tuksissa helpolta, mutta kilpai-
lussa kaikki muuttuu.

— Kilpailussa on vaikea.
päästä yhtä rentoihin suorituk-
siin kuin harjoitellessa. Jännitys
tulee mukaan kuvioon eikä mi-
kään ole enää niin helppoa.

Viitala onnistui keskiviikkona
erinomaisesti, mutta kritisoi silti
koripallon suurta merkitystä ko-
konaiskilpailussa.

— Hyvä koripalloilija voi
hyötyä osaamisestaan todella
paljon. 1200 pisteen ylitys voi
onnistua tässä osuudessa hyvältä
mieheltä suhteellisen helposti, ja
1300 pisteenkin ylityksiä näh-
dään. Sen sijaan esimerkiksi pa-
kokilpailussa on samoihin pis-
teisiin pääseminen hirvittävän
vaikeaa.

Toiseksi paras suomalainen
oli kapteeni Pasi Matero, joka
sijoittui kymmenenneksi 888
pisteellä.

— Pientä hapuilua siellä ja
täällä, Matero kertoi. — Ei hyvä
eikä huono — mutta pelissä ol-
laan mukana edelleen.

Carlsson jatkaa
kärkipaikalla

Ruotsin kapteeni Peter Carls-
son jatkaa edelleen kokonaiskil-
pailun johdossa. Hän sai kori-
pallosta 980 pistettä ja sijoittui
sillä kuudenneksi. Neljästä lajis-
ta hän on kerännyt yhteensä
4065 pistettä. Kakkosena on
Brasilian De Moraes (3711) ja
kolmantena Espanjan kapteeni
Enrique Cuenca (3628). Viitala
on kahdeksas (3407) ja kapteeni
Pasi Matero yhdeksäs samoilla
pisteillä.

Joukkuekilpailun kärjessä on
Ruotsi (10731,0), toisena Es-
panja (10333,0) ja kolmantena
Brasilia (10266,0). Isäntämaa
Suomi on neljäntenä (10106,0).
Kilpailut päättyvät torstaina pa-
kokilpailuun, joka sisältää este-
radan ja suunnistuksen.

■ ME:n syntyminen jäi yhtä
onnistunutta vapaaheittoa vaille.

Ceybun Özer
tietää, miten
koripalloa
käsitellään

HEIKKI KOSKELA

Ceybun Özer on sinut koripallon kanssa.

Naisten viesti kulki kovaa: Naisten pikaviestijoukkue
juoksi tiistai-iltana Montaubanissa Ranskassa kansainvälisissä
yleisurheilukisoissa kahdesti kauden kotimaisen kärkitulok-
sen, joista parempi oli 43,97. Olympiakisoihin Sydneyyn
paikkaa tavoittelevassa Suomen joukkueessa juoksivat aloitta-
jana Heidi Hannula, Sanna Kyllönen, Johanna Manninen ja
ankkurina Manuela Bosco.

Suomen olympiakomitean asettamat tulosvaatimukset
olympiakisoihin ovat naisten 4x100 metrin viestijuoksussa ai-
ka 43,90 tai neljän juoksijan henkilökohtaisten tulosten keski-
arvoaika 11,60.

Montaubanin ensimmäisessä viestikisassa Suomi sijoittui
toiseksi ajalla 44,01. Edellä kiisi vain hallitseva maailman-
mestari Bahama, jonka aika oli kova 42,84. Suomen taakse jäi
esimerkiksi MM-kolmonen Puola (44,16).

Myöhemmin illalla juostun toisen kilpailun voitti Sevillan
MM-kisojen hopeamaa Ranska ajalla 42,95. Suomi oli neljäs
tuloksella 43,97, joka on kauden 14:nneksi paras maailmassa.

Bergqvist floppasi 200: Kajsa Bergqvist kohensi tiistai-
na Ruotsin ennätystä korkeudessa tasan kahteen metriin. Ai-
empi ennätys parani kahdella sentillä, ja ruotsalaisen osakkeet
Sydneyn olympialaisten korkeuskisassa vain vankkenevat.

Bergqvist oli ylittänyt 200 senttiä hallikilpailuissa jo kah-
desti, mutta ulkoradoilla kerta oli ensimmäinen.

— Se oli tosi hyvä hyppy. Tunsin, että riman ja itseni väliin
jäi paljon ilmaa, hän totesi ennätyshypystään.

Kaksi metriä tällä kaudella ylittäneitä naisia on maailmassa
neljä muuta: romanialainen Monica Dinescu (202), bulga-
rialainen Venelina Veneva (201) sekä tshekki Zuzana Hlava-
nova ja ukrainalainen Inga Babakova (200).

Ruotsin painitoivo loukkaantui: Euroopan mestari
Martin Lidberg, Ruotsin mitalitoivo kreikkalais-roomalaisen
painin 85 kilon sarjassa Sydneyn olympialaisissa, on louk-
kaantunut. Hänen oikean polvensa nivelside on venähtänyt.

Vamma sysää Lidbergin viikkojen sairaslomalle juuri ennen
tärkeintä harjoittelujaksoa olympiakisoihin.

Lidberg voitti keväällä kultaa 85 kilon sarjassa kreikkalais-
roomalaisen painin EM-kisoissa Moskovassa. Atlantan olym-
piakisoissa neljä vuotta sitten ruotsalainen oli kuudes.

Sydneyyn lähtevistä suomalaispainijoista Marko Asell pai-
nii 85-kiloisissa.

City Maratonille yli 5000 juoksijaa: Suomen suurin
vuosittainen juoksutapahtuma Helsinki City Maraton viettää
lauantaina 20-vuotisjuhlaansa. Juhlamaratonilla tavoitellaan
uutta kilpailijaennätystä. Vuonna 1991 matkaan starttasi
5 034 juoksijaa.

Alkuviikkoon mennessä ilmoittautuneita oli 4 600. Aiem-
pien vuosien kokemusten perusteella jälki-ilmoittautumisten
odotetaan viimeisellä viikolla nousevan lähes tuhanteen hen-
keen.

Timo Willman Ässistä Bluesiin: Jääkiekon SM-liiga-
joukkue Espoon Blues on solminut puolustaja Timo Willma-
nin, 27, kanssa ensi kaudeksi pelisopimuksen. Willman saa-
puu Espooseen Porin Ässistä, jossa hän kunnostautui ennen
kaikkea rangaistustenotossa.

Blues kuvaileekin Willmanin tulon tuovan joukkueen puo-
lustukseen lisää kokoa ja fyysisyyttä.

Willman on pelannut SM-liigaa lisäksi Tampereen Ilvekses-
sä, jonka riveissä hän voitti hopeaa 1998.

Rekkitähtii Carballo ei lähde Sydneyyn: Rekin Eu-
roopan ja maailmanmestari espanjalainen Jésus Carballo ei
pääse voimistelemaan Sydneyn olympialaisiin. Carballon oi-
kean polven nivelsiteet ovat repeytyneet.

Carballo loukkasi polvensa jo kaksi kuukautta sitten. Hän ei
mennyt leikkaukseen siinä toivossa, että jalka olisi parantunut
olympialaisiin mennessä.

— Yritin kaikkeni, jotta olisin päässyt olympiakisoihin, sil-
lä tiesin, että voisin voittaa mitalin ja korvata Atlantan putoa-
misen, espanjalainen murehti.

— Harjoittelin kivustakin huolimatta ja yritin niin kovasti

kuin pystyin, mutta en millään päässyt takaisin huippukuntoo-
ni, hän selvitti.

NBA-tähti Sabonis ei pääse Sydneyyn: Liettualai-
nen keskushyökkääjä Arvydas Sabonis ei pääse edustamaan
maansa koripallomaajoukkuetta Sydneyn olympialaisiin.
NBA-seura Portland Trail Blazersissä uraansa luonut Sabonis,
35, kärsii vihoittelevasta jalkavammasta.

Sabonis oli Neuvostoliiton olympiajoukkueessa, joka voitti
kultaa vuoden 1988 kisoissa Soulissa. Neljä vuotta myöhem-
min Barcelonassa tuloksena oli pronssia Liettuan paidassa.

Arrows testaa uusia AMT-moottoreita: Formulatalli
Arrows testaa jo lokakuussa uusia Peugeot-pohjaisia AMT-
moottoreitaan. Peugeot ilmoitti heinäkuussa vetäytyvänsä for-
mula 1 -luokasta. Ranskalaistehtaan moottoriosaaminen siir-
rettiin AMT-yhtiölle.

Asia Motor Technologies (AMT) kehittää parhaillaan uutta
Arrows A21-AMT -moottoria, jolla ajetaan esitestejä Barce-
lonassa 10.—12. lokakuuta. Kilpailukäyttöön voimanlähteet
otetaan kaudelle 2001.

Button pääsee Williamsilta: Formula 1 -talli Williams
luopuu tulevaisuuden tähtikuljettajastaan Jenson Buttonista
kahdeksi vuodeksi. Buttonin on huhuiltu siirtyvän Benettonil-
le ensi kaudeksi, ja päätöksellään vapauttaa Button Williams
siloittaa nuorukaisen tietä uuteen talliin.

Williams aikoo kuitenkin pitää itsellään oikeuden kutsua
Button takaisin ajajakseen kaudella 2003.

Jenson Button, 20, ajaa ensimmäistä vuottaan formula yk-
kösissä. Benettonin tallipäällikkö Flavio Briatore on jo ilmoit-
tanut, että haluaa nuorukaisen.

Buttonin ykkösseuraajaksi on varikkohuhuissa nostettu
Juan-Pablo Montoya. Montoya ajaa kilpaa Yhdysvalloissa ja
voitti tänä vuotena mm. Indianapoliksen 500 mailin kilpailun.
Williams aikoo ilmoittaa ajajastaan vasta ensi kuussa Yhdys-
valtain GP:n yhteydessä.

Kirin B-pojat mitalipeleihin: Jyväskylän Kirin B-pojat
(alle 17 vuotta) varmistivat 1—0 (7—3, 3—3) voitollaan Ala-
järven Ankkureista pääsyn oman ikäluokkansa mitalipeleihin.

Kiri sijoittui pohjoislohkossa toiseksi Sotkamon Jymyn jäl-
keen. Kiri menetti ainoat pisteensä jatkosarjassa häviämällä
juuri Sotkamossa.

Välierissä Kiri kohtaa etelälohkon voittajan Loimaan Pal-
loilijat. Välierät alkavat perjantaina 18.8 Loimaalla. Tiistaina
22.8 pelataan Jyväskylässä Hippoksella.

Kahdella voitolla pääsee loppuotteluun. Toisessa ottelupa-
rissa Sotkamo kohtaa Kankaanpään.

LYHYESTI

Espanjan tähti Jesus Carballokaan ei taiteile Sydneyn rekil-
lä.

LIEVESTUORE
Ari Mäntylä

Marcus Grönholm on niin
vankka suosikki Jyväskylän
MM-rallin voittajaksi, että For-
din rallitallin kuljettajat lähtevät
suosiolla ajamaan sijoista kaksi
ja kolme.

— Marcus on ilman muuta
vaikeimmin voitettavissa. Hän
menee täällä todella kovaa, Co-
lin McRaen kartanlukija Nicky
Grist ennusti.

— Kaikissa muissa ralleissa
me voimme lähteä ajamaan voi-
tosta, mutta täällä sijoitus pal-
kintopallilla olisi jo hyvä saavu-
tus, Grist tunnusti.

McRae myöntää, että Suurajot
on hänelle vaikein kaikista MM-
ralleista.

— Minulla on vähiten koke-
musta näistä erikoiskokeista.
Tämä on vaikein ralli nopeuk-
sien ja hyppyjen takia, McRae
myönsi.

McRae on osallistunut Jyväs-
kylän MM-ralliin viisi kertaa ja

vain kerran hän on selviytynyt
maaliin saakka. Hän sijoittui
kahdeksanneksi vuonna 1992
kaadettuaan autonsa kolme ker-
taa. 

Hän ajoi ulos tieltä myös vuo-
sina 1996 ja 1998. Vuosina
1997 ja 1999 McRaen autosta
hajosi moottori. Viime vuonna
McRaen matka katkesi puoli ki-
lometriä ennen viimeisen eri-
koiskokeen maalia.

— Mutta me tulimme todella
hyvin keskeytykseen saakka.
Olimme nousseet jo neljänneksi
ennen kuin moottori alkoi hajo-
ta. Colin oli erittäin tyytyväinen
siitä, että hän ajoi pohja-ajan
Vaheriin. Hän sai siitä paljon it-
seluottamusta tähän ralliin, Grist
korosti.

Sainz ei luovuta
taistelutta

Myös Carlos Sainz uskoo
Grönholmin voittoon.

— Marcus on mielestäni suu-
rin suosikki voittajaksi. Hän oli

nopea Uudessa-Seelannissa ja
täällä hän on vieläkin nopeampi,
Sainz totesi.

Sainz ei kuitenkaan taistele-
matta aio tyytyä toiseen tai kol-
manteen sijaan.

— Totta kai aion taistella to-
sissaan kilpailun voitosta, Sainz
painotti.

Fordin rallitallin päällikkö
Malcolm Wilson on kuljettajien-
sa kanssa samoilla linjoilla voi-
ton suhteen. Grönholm on myös
Wilsonin suosikki voittajaksi.

— Olen erittäin tyytyväinen,
jos tulosluettelo on samanlainen
kuin Uudessa-Seelannissa, Wil-
son viittasi edelliseen MM-ral-
liin, jonka Grönholm voitti ja
McRae, Sainz sekä Petter Sol-
berg ajoivat Fordinsa sijoille
kaksi, kolme ja neljä.

— Tietysti vielä toivoisin, et-
tä merkkipisteiden ajajiksi ni-
metyt kuljettajat (McRae ja
Sainz) sijoittuisivat toiseksi ja
kolmanneksi, Wilson tarkensi.

Fordilla on Jyväskylässä neljä
tehtaan WRC-Focusta, sillä

myös Tapio Laukkanen kurvai-
lee ovaalimerkin autolla.

Laukkaseen
luotetaan

— Luulen, että Tapio pärjää
oikein hyvin, jos hän malttaa
ajaa pari ensimmäistä erikoisko-
etta rauhallisesti ja totuttautua
autoon. Mutta jos hän lähtee heti
alussa kilpailemaan vauhdissa
Harri Rovanperän tai Pasi Hag-
strömin kanssa niin hänelle voi
käydä hullusti, Wilson varoitte-
li.

Laukkanen on vuokrannut
Wilsonin rallitallilta viime vuo-
den mallia olevan Focuksen.
Laukkanen on maksanut ajoka-
lustosta selvää riihikuivaa rahaa.

— Tietenkään minulla ei ole
valtaa kontrolloida Tapion aja-
mista samalla tavalla kuin Pette-
rin. 

— Tosin olen täällä antanut
Petterille vapaat kädet. Hän saa
ajaa niin kovaa kuin haluaa. Jos
hän romuttaa autonsa niin en

vaadi hänen päätään vadille sen
takia, Wilson tuumasi.

Solberg
varovaisena

Wilson arvelee, että Laukka-
sen ja Solbergin välille saattaa
kehkeytyä tiukka kaksinkamp-
pailu.

— Laukkanen oli erittäin hy-
vä testeissä. Hän osasi vaatia au-
toon muutoksia ja mekaanikot
tykkäsivät työskennellä hänen
kanssaan. Luulen, että hän ajaa
täällä hyvän tuloksen, Wilson
totesi.

Toista kertaa Suurajoihin
osallistuva Solberg, 25, ei usko
pystyvänsä haastamaan Lauk-
kasta.

— En pysty kukistamaan Ta-
piota täällä, koska hän tuntee
nämä tiet niin hyvin. Me taas
jouduimme tekemään täysin uu-
det nuotit. Emme käytä mitään
viime vuoden nuoteista. Tästä
tulee meille todella vaikea kil-
pailu, Solberg tunnusti.

■ Colin McRae, Carlos Sainz ja koko Fordin rallitalli uskovat Grönholmin voittavan
Jyväskylän MM-rallin. Talli keskittyy varmistamaan itselleen toisen ja kolmannen sijan.

Ei voi mitään, Marcus voittaa

RISTO AALTO RISTO AALTO

Kukapa täällä Grönholmin voittaisi, taivastelee Colin McRae. Kukapa täällä Grönholmin voittaisi, toistaa myös Carlos Sainz.

RISTO AALTO

Paineita kasataan Marcus
Grönholmin harteille.

LIEVESTUORE
Ari Mäntylä

Markku Alen, 49, suunnitte-
lee osallistuvansa ensi vuonna
Jyväskylän MM-ralliin.

— Ensi vuonna tulee tiettyjä

vuosia täyteen ja olen säästänyt
viimeistä ajokertaa sitä varten.
Mutta paketti pitää olla hyvä,
jos ajamaan lähden. Auto pitää
olla kunnon tehtaan vehje, Alen
huomautti.

Markku Alen on voittanut Jy-

väskylän Suurajot kuusi kertaa.
Hän on osallistunut Keski-Suo-
men sorasirkukseen kaikkiaan
25 kertaa. 

Viimeksi hän oli mukana
vuonna 1993, mutta keskeytti jo
ensimmäiselle erikoiskokeelle,

kun Subaru lipesi kiveen Valko-
lassa.

Alen on pitänyt ajotuntumaa
yllä ajamalla silloin tällöin ralle-
ja ulkomailla.

— Olen ajanut sellaisia ralle-
ja, joista pidän. Tykkään ajaa

Etelä-Amerikassa ja viime
vuonna osallistuin yhteen ralliin
Argentiinassa, Alen kertoi teke-
misistään.

Alen toimii Jyväskylän MM-
rallin aikana Yleisradion kom-
mentaattorina television rallilä-

hetyksissä. Myös Alenilla oli
selvä mielipide kilpailun voitta-
jasta.

— Peugeotilla on paras paket-
ti. Marcus on ahne voittamaan ja
sillä tavalla tehdään tulosta,
Alen totesi.

Markku Alen suunnittelee osallistuvansa ensi vuonna Suurajoihin

SYDNEY
STT

Australialaiset lääkärit ha-
luavat varoittaa olympialaisiin
saapuvia urheilijoita allergioi-
den aiheuttamista ongelmista.
Sydneyn olympialaiset nimittäin
järjestetään siitepölyallergioiden
kannalta pahimpaan mahdolli-
seen aikaan, keväällä.

Heinänuhavaroitus


