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Olarin Voimistelijat   

OVO Team ja Team Esport kaksoisvoittoon 

OVO Cupin naisten sarjassa 

Yksipäiväisessä naisten joukkuevoimistelukilpailussa Olarin Voimistelijoiden joukkueet ottivat naisten 

kaksoisvoiton, junioreiden ja lasten sarjoissa ovolaisjoukkueet hyvissä asemissa huomiseen finaaliin.  

Olarin Voimistelijoiden kansainvälinen joukkue- ja rytmisen voimistelun kilpailu OVO Cup käynnistyi 
Kisakallion urheiluopistolla. Joukkuevoimistelun naisten sarjan joukkueet suorittivat kilpailussa vain yhden 
näytön. Ovolaisjoukkueiden lisäksi OVO Cup -mitaleista kilpailivat Vantaan Voimisteluseuran Team Vantaa 
sekä Viron Janika Tallinn -joukkue. 

Kilpailupäivän selkeästi korkeimmat pisteet lunasti kotiyleisön edessä esiintynyt OVO Team. Joukkue kilpaili 
Kisakalliossa normaalia suuremmalla kokoonpanolla, kun matolla nähtiin yhteensä 10 voimistelijaa. 

- Teimme tänään hyvän suorituksen huolimatta suuresta kokoonpanosta. Erityisen tyytyväisiä olemme 
siihen että tavoitteena olleet muutoskohdat sujuivat tämänpäiväisessä suorituksessa puhtaasti. Pystyimme 
kaikki nauttimaan tekemisestä kotiyleisön edessä, joukkueen voimistelija Iida Pasanen summaa joukkueen 
tunnelmaa kisan jälkeen. 

OVO Team voitti naisten sarjan pistein 18,78. Toiseksi kiri upeasti sisarjoukkue OVO Team Esport 17,67. 

- Olemme menneet todella paljon eteenpäin ja hopeamitali oli tästä hieno palkinto. Vielä pystymme 
kuitenkin parempaan, ja se mielessämme jatkammekin harjoittelua ensi viikolla kisattavaa maailmancupin 
toisen osakilpailun karsintaa varten, Team Esportin kapteeni Anni Holmström kertoo päättäväisenä. 

OVO Cupin naisten sarjassa kolmannelle sijalle voimisteli Team Vantaa pistein 17,25 ja neljäntenä oli Janika 
Tallinn pistein 16,43. 

OVO Junior Team johtaa sarjaansa musiikkiongelmista huolimatta 

Siinä missä naisten joukkueet suorittivat vain yhden näytön, muissa sarjoissa kilpailu on kaksipäiväinen.  

Junioreiden sarjan alkukilpailussa OVOn Junior Teamilla oli epäonnea. Joukkue suoritti alkukilpailu 
suoritustaan vahvasti, kunnes aivan ohjelman lopussa kilpailumusiikki katkesi kesken kaiken. Joukkue sai 
suorittaa uudestaan sarjansa viimeisinä.  

Nuorten voimistelijoiden kisahermoja koeteltiin toden teolla, sillä lataus suoritusta varten piti hakea 
uudestaan. Joukkue suoriutui haasteesta kunnialla ja voimisteli tuomaristolle puhtaan kokonaisuuden, jossa 
musiikkikin pelasi loppuun asti. OVO Junior Team palkittiin huippupistein 18,50, ja joukkue lähtee 
huomiseen finaaliin kärkisijalta tasan kahden pisteen erolla toisena olevaan Pakilan Voimistelijoiden Gloria 
Junioriin (16,50). 

Junioreiden kilpailun kolmannella sijalla on alkukilpailun jälkeen Vantaan Voimisteluseuran Team Vantaa 
Junior pistein 16,47. Piste-ero Glorian ja Vantaan junioreiden välillä on todella pieni, joten huomisessa 
finaalissa saadaan seurattavaksi jännittävä taistelu mitalisijoista. Neljännellä sijalla alkukilpailun jälkeen on 
hienosti OVO Junior Team Esport pistein 15,65. 

OVO Cup jatkuu huomenna sunnuntaina 5.3. joukkuevoimistelun junioreiden ja lasten sarjojen finaaleilla 
sekä rytmisen voimistelun kilpailulla. 
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