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Olarin Voimistelijat   

OVO Cup kokoaa yli 500 voimistelijaa Kisakallion 

urheiluopistoon 

Olarin Voimistelijoiden perinteinen OVO Cup kilpaillaan 4. ̶ 5.3. OVO on 

mukana kotikilpailussa vahvalla kokoonpanolla. Mukana ovat kaikkien 

ikäkausien edustusjoukkueet sekä rytmisen voimistelun yksilöt. 

Jo 13. kertaa järjestettävä kansainvälinen OVO Cup -kilpailu on uudistunut edellisvuosilta. Kilpailu 
järjestetään Lohjalla OVOn yhteistyökumppanin Kisakallion urheiluopiston tiloissa ja ensimmäistä kertaa 
kilpailulajeina on joukkuevoimistelun lisäksi myös rytminen voimistelu.  

Kisakallion Susi Training Center muuntuu viikonloppuun mennessä kanveesilliseksi voimisteluareenaksi, 
jonka valtaavat joukkue- ja rytmiset voimistelijat kuudesta eri maasta. Osallistujia OVO Cupissa on 
Suomesta, Venäjältä, Valko-Venäjältä, Färsaarilta, Tanskasta ja Virosta. 

OVOn naisten edustusjoukkueet lähtevät hakemaan OVO Cupista lisää kilpailuvarmuutta ja täsmällisiä 
suorituksia. Sekä OVO Team että Team Esport kilpailevat kotiyleisön edessä aikaisempia kilpailuja 
suuremmilla kokoonpanoilla. 

- On tärkeää että koko joukkue saa kisakokemuksia. OVO Teamin tavoitteena on suorittaa tasapainot 
täsmällisesti. Olemme tehneet koreografiaan muutamia muutoksia, joten pyrimme nyt saamaan 
muuttuneet kohdat sujumaan siististi, päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen kertoo. 

- Team Esportista muutama voimistelija oli viime kisoissa poissa kokoonpanosta yo-kirjoitusten takia. OVO 
Cupissa kaikki ovat paikalla, ja joukkueen tavoitteena onkin tehdä puhdas suoritus muuttuneella 
kisakokoonpanolla. Olemme Esportin kanssa panostaneet harjoituksissa erityisesti käsien yhtäaikaisuuteen 
ja samannäköiseen tekemiseen, Anneli jatkaa. 

OVO Cupin naisten sarjassa on mukana viisi joukkuetta, joista neljä on Suomesta ja yksi virosta. Naisten 
kilpailu on yksipäivänen ja kilpaillaan lauantaina 4.3. klo 18 alkaen.  

Siinä missä naiset kisaavat vain yhden päivän, junioreilla on edessä kahden päivän koitos. OVO Junior Team 
kilpailee alkukilpailun ja finaalin eri kokoonpanoilla. 

- Junior Teamin tavoitteena saada kaikki joukkueen voimistelijat tekemään puhdas suoritus. Olemme 
keskittyneet joukkueen kanssa yhdennäköisyyteen, jonka toivon näkyvän myös viikonlopun suorituksissa, 
Anneli tiivistää Junior Teamin tavoitteet.  

Junioreiden sarjassa kilpailee 12 joukkuetta. Suomalaisjoukkueiden lisäksi kilpailussa on mukana joukkueet 
Tanskasta ja Färsaarilta. Junioreiden alkukilpailu kilpaillaan lauantaina noin klo 16:50 alkaen. Sarjan finaali 
kilpaillaan sunnuntaina. 

OVOsta lasten sarjoissa mukana lisäksi Team Atomit ja Team Ionit. Rytmisessä voimistelussa OVOsta 
mukana yhteensä kuusi yksilövoimistelijaa.  
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