Kilpailuraportti SM 14-15 v. Oulu 22.08. – 23.08.2015

Kauden aikaisempien tulosten perusteella Susanna Hämäläinen ja Saara Pulkkinen ilmoitettiin SM-kisoihin Ouluun T15 moukariin ja T15 kiekkoon. Ilmoittautumistulosten perusteella T15 moukarissa joukkue-SM-kisoissa heillä oli realistinen mahdollisuus sijoille 2-4. Lahden Ahkeran, Helsingin Tarmon ja Taipalsaaren Veikkojen joukkueet olivat 1,5 – 2 metrin sisällä toisistaan. Kiekonheitossa taso oli niin kova että pistesija (vähintään kuudes) oli tiukassa joukkue-kisassa ja vaatisi venymistä. Matkalla kisoihin perjantaina 21.08. Saara mainitsi jalkojensa olevan vähän kipeät, olivat juosseet 100 metrin juoksun edellisenä päivänä koulussa. Valmentaja Juha Olkkonen vähän sadatteli mielessään koska tuolla voisi olla huonontava vaikutus tuloksen tekomahdollisuuksiin mikä sitten kisoissa jossain määrin toteutui. T15 moukari kilpailu oli lauantai-aamuna klo 10. Kilpailu ei alkanut kovin hyvin tyttöjen osalta, Saara heitti omaan normitasoonsa (35 – 39 metriä välillä) nähden huonon tuloksen (noin 33 metriä) ja Susanna ei saanut tulosta ollenkaan. Toisella kierroksella Saara ei parantanut, mutta Susanna räväytti, tulos 35,32 m, uusi kilpailuennätys ja toivoa mitallista oli ilmassa, mutta se vaati parannusta kolmannella kierroksella. Saaran tullessa heittämään kolmatta kertaa, valmentaja Juha Olkkonen oli laskenut että 35,06 riittäisi nostamaan tytöt ohi Helsingin Tarmon joukkueen joka oli heittänyt kaikki joukkue-kisaan vaikuttavat heittonsa. Saara heitti ja Juha arvioi heiton olevan 35 metriä tai vähän yli. Tulostaululle ilmestyi 35,17 ja tytöt nousivat 12 cm erolla pronssitilalle. Kierroksen loppupuolelle saakka piti jännittää pikkuisen Naantalin Löylyn toisen heittäjän tekemisiä kykenisikö hän parantamaan tulostaan noin 4 metriä ja ohittamaan TsV:n yhteistuloksessa, ei kyennyt ja pronssi oli selvä. Susanna heitti kierroksen lopussa verkkoon. Tytöt yllättyivät valmentajan ilmoitettua heidän sijoittuneen kolmanneksi joukkue-kisassa. Olivat arvelleet etteivät saa mitallia kisasta. Sunnuntaina oli sitten kiekkokilpailu, lauantai-iltana näytti aika hyvältä muutaman tuntuman hakuheiton perusteella, Susanna heitti yli 29 metriä ja Saara suurin piirtein saman verran. Kilpailussa ei kuitenkaan kulkenut. Ensiksi kilpailun jury oli tehnyt käsittämättömän päätöksen siitä että vasenkätisille heittäjille ei avata heittosuunnassa vasemman puoleista paneelia auki samalla tavalla kuin oikeakätisille eli kilpailun kaksi vasenkätistä heittäjää asettiin yleisten sääntöjen vastaisesti huonompaan asempaan kuin oikeakätiset. Susanna oli toinen vasenkätisistä. Hän joutui asettamaan lähtöpaikkansa heittosuunnassa paljon normaalia enemmän vasemmalle, mikä vaikutti heittämiseen. Tulos vähän yli 25 metriä. Saaralla oli harjoitusheittojen aikana vajaapyörimistä (oikealle verkkoon molemmat heitot), kilpailun kolmen heiton aikana kiekko jäi sormiin kiinni (vasemmalle verkkoon kaikki heitot) ja hän ei saanut tulosta ollenkaan. Joukkue-kisan kuudenteen sijaan (piste-sijaan) hänen olisi pitänyt heittää lähes 31 metriä kolmannella heitolla (uusi ennätys), joten todennäköisesti ilman tulosta jäämisellä ei ollut vaikutusta tuohon asiaan. SM-kilpailuiden tavoite oli joukkue-SM-mitalli moukarista joten se kuitenkin toteutui. Moukarista saatu SM-joukkuemitalli oli ensimmäinen laatuaan. Aikaisemmat joukkue-SM-mitallit oli kuulasta (1) ja kiekosta (3), lisäksi Susanna ja Saara olivat ensimmäiset tytöt jotka saivat SM 14-15 v. kisoista mitallit seuramme historian aikana. Aikaisemmat mitalistit olivat poikia.    



