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Leevi Kervinen tuli, näki ja voitti Viron
Kriterium-mestaruuden täysin ylivoimaisella
ja häikäisevällä ajolla
Elvan pienessä 8000 asukkaan kylässä ajettiin Viron kriteriummestaruudesta pistekilpailuna. Junioreiden mestaruuden vei
ylivoimaiseen tapaan Leevi Kervinen. Leevi sai valmentajaltaan Esa
Skytältä ohjeeksi lähteä irtiottoon keräämään pisteitä, kun
varsinaista kirikykyä ei kauheasti ole. Leevi teki työtä käskettyä
ja keräsi kaikkien hämmästykseksi täyden potin voittamalla
jokaikisen kirikierroksen. Akilles Green Teamin suoritusta
kirkasti entisestään Akilleen ja ammattilaisseura BCC:n AnttiJussi Juntusen ottama kriterium hopeamitalin U23-sarjassa.
Juntunen kävi ankaran taiston mestaruudesta joukkuetoveri Rait
Ärmin kanssa, joka löi Juntusen pistein 35-33, muille jäi vain
hajapisteitä.
- ”Aika hyvältä tuntuu, yllättävän helposti päästä irti, mä
yritin vain ottaa tossa maalissa ekan kiripisteen, mutta
sitte mä vain päätin jatkaa sitä iskua loppuun asti ja se
menikin maalin ja sain vielä pääjoukon kierroksella kiinni,”
hyrisi Viron mestari Leevi Kervinen tyytyväisenä.
Kervisen isku oli niin murhaava, että virolaiset kanssakilpailijat
lannistuivat kierros kierrokselta, kun eroa tuli koko ajan runsaat
kymmenen sekuntia lisää. Kervisen tultua maaliin kisan selostaja
innostui ylivoimasta ja pauhasi, että ”suomlaiset tulivat, näkivät
ja voittivat.” Pistekilpailussa jaetaan joka toisella kierroksella
kierroksen neljälle parhaalle pisteitä 5-3-2-1 ja viimeiseltä
kierrokselta jaetaan tuplapisteet. Lopussa eniten pisteitä
kerännyt voittaa.
Akilles Green Team voittoisaa päivää vahvisti Akilleen
joukkueeseen kotimaassa kuuluvan Antti-Jussi Juntusen erittäin
vahva ajo. Juntunen ajoi koko eliitin ja U23-ajajaien kisan
erittäin vahvasti takoen pisteitä lähes kaikilta kierroksilta. Hän
osoitti kirikykyään kovassa seurassa käyden kovaa taistelua oman
ammattijoukkueensa kiritykkiä Rait Ärmiä vastaan. Juntusen ajo
heijasteli tervettä itsevarmuutta, kaikesta näki, että hän nautti
suuresti kilpailusta ja että mies on kovassa iskussa. Kysyttäessä,
miltä tuo mestaruushopea nyt tuntuu

- ”eihän kakkossija koskaan tunnu hyvältä, taisi matematiikkani
lopussa hivenen pettää, kun arvelin voittaneeni”, totesi
Juntunen aavistuksen verran hymyillen.
Eliten kisassa hyvän ajon esitti myös Jesper Lindahl, joka uhkui
menohaluja ensimmäisessä kisassaan. Lindahl jaksoi ajaa koko ajan
tiukasti kärkiryhmässä ja pääsi kireissä taistelemaan
pisteistäkin. Lindahlin ajo lupaa hyvää tälle kesälle. Loppuun
ajoivat myös Jaakko Sillankorva ja Samuli Öhman. Muut liputettiin
pois radalta. Nuorten U17-kisassa Emil Ijäs taisteli kisan
kuudenneksitoista 66 osallistujan joukossa.
Porvoon Akilles on suomalaisen pyöräilyn legendaarinen seura, joka
on tuottanut kymmenittäin suomalaisia huippuajajia. Seura
keskittyy valmentamaan ja kasvattamaan nuoria ajajia aina
ammattilaisuuteen saakka. Akilles Green Team yhdistää
ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja kilpapyöräilyn, ajaen
teeman ”Racing For The Future” alla. Pyöräilylupausten, hienon
lajin ja koko maapallon puolesta.
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