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Niskurointi päättyi kotiinkutsuun
Hiihtoliiton päätös kilpailukiellosta yllätti Matti Nykäsen aamiaispöydässä

Innsbruckin
hyppyjärjestys

INNSBRUCK
teksti '

Juhani'Syvänen
kuvat

Martti Kainulainen

Matti Nykäsen osallistuminen Keski-Euroopan
mäkiviikolle kutistui kahteen osakilpailuun. Varhain
lauantai-aamuna soitti Suomen hiihtoliiton toimitus-
johtaja Lasse Pirskanen Suomesta Matti Nykäselle,
että hänen on aika pakata suksensa ja palata kotiin.
Samalla Nykänen sai tietää, että Hiihtoliiton johto-
kunta on julistanut hänet kilpailukieltoon tammi-
kuun 14. päivään saakka.

Suomen mäkijoukkueen johtaja
Matti Pulli antoi jo perjantaina
raportin Nykäsen käytöksestä mä-
kiviikolla ja muun joukkueen reak-
tioista häiriöihin. Päätöksen Nykä-
sen kotiin kutsumisesta Hiihtoliitto
teki kuitenkin vasta lauantaiaamu-
na.

Yksimielinen
päätös

Kotiinkutsu ennen Keski-Euroo-
pan mäkiviikon kolmatta osakilpai-
lua Itävallan Innsbruckissa tapahtui
joukkueen valmennusjohdon yksi-
mielisen suosituksen perusteella.

Lajipäällikkö Matti Pulli, mäki-
\almentajat Eino Kirjonen ja Kari
Ylianttila sekä mäkituomari Reijo
Virmavirta olivat ehdottomasti sitä
mieltä, että Nykänen lähtee kotiin
Oberstdorfin ja Garmisch-Parten-
kirchenin tapahtumien takia.

Niaktviikon ensimmäisen osakil-
pailun pitopaikkaan Oberstdorfiin
Nykänen saapui päivää muuta
joukkuetta myöhemmin. Gar-
misch-Partenkirchenin osakilpailun
jälkeen sama toistui: Nykänen mat-
kusti Tiina-vaimonsa kanssa Innsb-
ruckiin muun joukkueen perässä
perjantai-iltapäivällä.

Perusteet niskurointi
ja sopeutumattomuus

Hiihtoliiton ilmoittamat perus-
teet kotiinkutsulle olivat toistuva
niskurointi ja sopeutumattomuus
joukkueeseen.

Nykänen lähti Innsbruckista ko-
timatkalle vaimonsa Tiinan kanssa
iltapäivällä, mutta ennen poistu-
mistaan hän kävi kipakkaa keskus-
telua Puliin kanssa.

Nykänen ei voinut ymmärtää
saamaansa kilpailukieltoa. Omasta
mielestään hän ei ollut rikkonut
pelisääntöjä eikä aiheuttanut häi-
riötä.

Suuttumusta purkaessaan Matti
ilmoitti myös kilpailukiellosta huo-
limatta lähtevänsä mäkeen harjoit-
telemaan. Nykänen uskoi pääse-
vansa mäkeen "ulkopuolisena jäse-
nenä", vaikka hän ei enää joukku-
eeseen virallisesti kuulukaan.

Työväen
Urheiluliittoon?

Niinikään Nykänen kertoi harkit-
sevansa Työväen Urheiluliittoon,
koska Hiihtoliitto painostaa häntä.

Lokaa niskaansa sai myös Nykä-
sen "hyvä ystävä" Matti Pulli. Ny-
kanen julisti, että sellaiseen mäki-
porukkaan hän ei enää lähde, mis-
sa Pulli on mukana. Saman uh-
kauksen Nykänen esitti myös vuosi
sitten saatuaan passituksen kotiin
USA.sta kesken turnausta.

Matti Pulli oli mäkiviikon tapah-
tumista syvästi harmissaan. Ei sik-
si, että Nykänen kaatoi likasangon
hänen niskaansa vaan aivan toises-
ta syystä. Mitä kaikkea Nykänen
menettää kilpailukiellon ja pystyy-
ko hän ottamaan ojennuksesta
opikseen?

Pulli huolissaan
urasta ja ihmisestä

"Ei minua häiritse tippaakaan
Nykäsen arvostelu", Pulli sanoi,
"Näin on tapahtunut ennenkin,
mutta usein kun on tullut kova
paikka eteen, Matti ja hänen van-
hempansa ovat tulleet meille ko-
tiin. Siellä olemme yhdessä yrittä-
neet ratkoa Matin ongelmia."

"Enemmän olen huolissani miten
käy Nykäsen mäkiuralle ja miten
hänelle käy ihmisenä", Pulli mietti.
Hänen pitää nyt ottaa itseään nis-
kasta kiinni, muuttaa elämäntapo-
jaan ja hyväksyä yhteiset pelisään-
nöt. Ellei muutosta tapahdu, on
paluu vaikeata", Pulli sanoi.

Rahantulo
lakkaa

Pulli murehti myös Nykäsen ta-
loudellisia menetyksiä. "Jos kilpai-
lukiellosta tulee pitkä, Nykäsen tu-
lot pienenevät. Hänen suksisopi-
muksensa Kneisslin kanssa tuo ra-
haa vain sen mukaan mikä on
menestys. Myös Jyväskylän kau-
punki, Nykäsen siviilityönantaja
saattaa ruveta katsomaan miestä
otsa kurtussa, jos hän heittäytyy
kovin hankalaksi. Tässä on niin
monta monessa", murehti Pulli.

Kesken kotiin
myös 1985

Kotiinkutsu kesken kilpailukier-
tueen ei ole ainutkertainen lahjak-
kaan mäkihyppääjän uralla. Vuon-
na 1985 Nykänen passitettiin kotiin
kesken Amerikan maailmancup-
kiertueen, eikä hän osallistunut vii-
mevuotiselle Keski-Euroopan mä-
ki viikolle.

Nykänen on kilpailukiellossa 14.
tammikuuta asti, jolloin hiihtoliiton
johto päätää jatkotoimista.

Mäkiviikon kahdessa ensimmäi-
sessä osakilpailussa Nykänen sijoit-
tui Oberstdorfissa 15:nneksi ja
Garmisch-Partenkirchenissä
9:nneksi. Kokonaiskilpailussa hän
oli kahden osan jälkeen paras suo-
malainen 10:nnellä tilalla.

Suksifirma tarjoaa
apua Nykäselle

I n n s b r u c k (HS) Matti Ny-
kasen itävaltalaisen työnantajan,
suksia valmistavan Kneisslin talli-
päällikkö Kurt Mats oli pettynyt,
että Njkanen lähetettiin kotiin
Innsbruckista.

"Tiedän, että Nykäsellä on ollut
ongelmia alkoholin kanssa, mutta
uskoin eitä pahin kriisi on jo ohi-
tettu. Olin laskenut, että Nykänen
on paras mainosvalttimme tänäkin
tahena. Nyt toivon, että kilpailu-
kielto jää lyhyeksi ja Nykänen pää-
see mukaan MM-kisoihin", Mats
sanoi.

Kneissl menettää kuitenkin vain
lentävän mainoksen taivaalta silloin
kun Nykänen on kilpailukiellossa.
Rahaa firma ei menetä, koska Ny-
kasen tulot on sidottu menestyk-
seen. "Jos Nykänen on koko lop-
putalven syrjässä, hän menettää
rahassa ehkä noin 50-60 OOO Sak-
san markkaa", Mats arveli.

Tallipäällikkö Mats kertoi myös
lähettäneensä jo vuosi sitten Hiih-
toliitolle sähkeen, jossa talli tarjou-
tui auttamaan Nykästä, jos hän sitä
tarvitsee ongelman hoitamiseen.
Nyt Mats aikoo toistaa tarjouksen-
53.

"Olemme käytettävissä, jos Ny-
känen niin haluaa", Mats ilmoitti.

Alkoholista
puhuttiin

Viimeisessä mainoslehtisessään
Kneissl myös puuttui ongelmaan.
Nykäsestä tehdyssä artikkelissa
kerrotaan, miten Nykänen ja Hiih-
toliiton markkinointipäällikkö Niilo
Halonen kävivät syksyllä Kneisslin
tehtailla keskustelemassa suksista
ja myös alkoholista. Tässä palave-
rissa Nykänen oli kertonut haastat-
telijalle, että hän on muuttanut

Totuuden hetki: Joukkueenjohtaja Matti Pulli (oik.) välitti aamiaispöydässä Matti Nykäselle tiedon kilpailukiellosta ja kotiinkittsumisesta.

Nykänen väläytti uran lopettamista
LeifRosas

I n n s b r u c k (STT) Matti
Nykänen kertoi yllättyneensä täy-
dellisesti Suomen hiihtoliiton pää-
töksestä kutsua hänet kotiin kesken
Keski-Euroopan mäkiviikon. Tie-
don asiasta hän sai lauantaina juuri
ennen aamulenkille lähtöä Hiihto-
Hiton toimitusjohtajalta Lasse Pirs-
kaselta puhelimitse.

"Minun mielestäni mitään ei ole
tapahtunut. Syy siihen, että me
(Tiina-vaimon kanssa) saavuimme
kisapaikalle (Innsbruck) muuta
joukkuetta myöhemmin oli, että
halusin pitää yhden lepopäivän.
Saavuimme Seefeldin kautta, ja
katsoimme kisapaikkoja."

"En ymmärrä, miksi minun pitäi-
si lähteä kotiin, jos minulla ja
vaimollani on erimielisyyksiä mui-
den kanssa. Olin tänä aamuna
(lauantai) valmistautunut lähte-
mään mäkeen harjoittelemaan ja
sitten ilmoitetaan, että täytyykin
lähteä kotiin", Nykänen ihmetteli.

Nykäsen mukaan hänen pois-
jääntinsä joukkueen yhteiskulje-
tuksesta Garmisch-Partenkirchenis-
tä Innsbruckiin johtui bussin ahtau-
desta.

"Olen yrittänyt olla ihan erossa
muusta joukkueesta, kun lähdim-
me Garmischista. Ymmärsin niin,
että autossa on liikaa porukkaa ja
ajattelin että teen sitten näin päin:
annan kavereille lisää tilaa, koska
minulla on vaimo mukana. Totta

kai pitäisi kulkea muun joukkueen
mukana, mutta koin meistä olevan
haittaa. Olisi ollut ahtaampaa, jos
me olisimme olleet mukana. Tällai-
nenkaan homma ei sitten sopinut
herra Pullille. Tätäkin minä ihmet-
telen", Nykänen kertoi.

Suomen joukkueen toisessa au-
tossa oli tilaa yllin kyllin. Siinä oli
kolme matkustajaa.

Nykänen kertoi olevansa hyvässä
kunnossa.

"Intoa hyppäämiseen kyllä riit-
täisi, huomattavasti enemmän kuin
viime talvena", kertoi Njkänen ja
vakuutti, ettei hän ole millään lailta
katkera kotiinkutsusta.

"Missään tapauksessa en jatka
harjoittelua. En minä vielä tiedä
lähdenkö edes vielä kotiin. Ehkä
katson kisat läpi, mieli ainakin te-
kisi, vaikka en itse mäkeen pääsi-
si", sanoi Nykänen.

Lajipäällikkö Matti Pulli varasi
Nykäsen pariskunnalle paikat kello
18.20 Munchenistä lähteneeseen
koneeseen. Kuljetus Muncheniin
oli myös järjestyksessä.

Nykäsen mukaan Hiihtoliiton
johto teki kotiinkutsupäätöksen
häntä kuulematta.

"Se minua myös ihmetytti, että
ne (Hiihtoliitto) tekevät sellaisia
päätöksiä, kun ei ole kuultu toista
osapuolta. Se on mielestäni myös
vähän väärin", Nykänen sanoi.

"Jatkossa minä ehkä vaihdan liit-
toa, siirryn toisiin kuvioihin tai
lopetan koko homman. Pullin
kanssa en rupea reissaamaan enää
kertaakaan. Jos hän lähtee matkal-
le, niin minä en lähde minnekään",
vakuutti Nykänen.

"Ihmisiä on monenlaisia, mutta
ei aina pitäisi olla niin, että kaikki
tekevät niin kuin Pulli sanoo, vaik-
ka hän onkin joukkueen johtaja1',
Nykänen valitteli.

"Minusta on ihan ymmärrettä-
vää, että kun minulla on vaimo
mukana, niin luonnollisesti me ha-
liiamme kulkea hieman toisella lail-
la kuin muut. Pulli tiesi aivan var-
masti missä me olimme", Nykänen
sanoi.

Nykänen kertoi, että mäkiviikon
tapahtumien perusteella uran lo-
pettaminen on myös ollut mielessä.

"Kyllä se vähän näin on, kun
painostetaan jatkuvasti. Kaiken

' maailman viinajutuilla; niissä ei ole
- yhtään perää. Eihän sitä kukaan

'' * jaksa kestää älyttömiä, sehän on
nyt selvää. Kyllä siinä kovemmalta-
kin kaverilta hermot pettää. Ei saa

J olla yhtään oma itsensä. Pitäisi elää
koko ajan toisen mielen mukaan".

'Tässäkään ei olisi tapahtunut
, mitään, jos Pulli vain olisi hoitanut
l asian toiselta tavalla kuten lajtpäät-
likön kuuluisi hoitaa. Pitäisi kan-
nustaa ja olla mukana urheilijan

i ehdoilla", sanoi Nykänen.
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REUTER

Hiihtoliiton päätös Matti Nykäsen kotiinkutsumisesta ei jäänyt
pelkästään kotimaiseksi kohunaiheeksi. Myös kansainvälinen
uutistoimistojani Reuter välitti uutisen asiasta tuhansille asiakas-
lehdilleen kaikkialla maailmassa.' Uutisen lopussa kerrotaan
Nykäsen vaikeuksien syyksi alkoholiongelmat.

Keski-Euroopan mfikivlikko, 3. osakU-
pallun hyppyjärjestji Innsbruckissa ron-
nuntalna:

I Wolfgang Margreiter Itävalta, 2
Christoph Beck Itävalta, 3 Christoph
Möller Itävalta, 4 Thomas Fcucrstcin
Itävalta, 5 Uwe Steinberger Itävalta, 6
Bernhard Winklcr, 7 .Norbert Mörtl
Itävalta, 8 Rudolf Pflrstl Itävalta, 9
GQnter Stranncr Itävalta, 10 Werner
Halm Itävalta,

II Franz Wiegele Itävalta, 12 Werner
Schuster Itävalta, 13 Horst Bulau Kana-
da, 14 Viktor Palinkas Unkari, 15 Shi-
nicht Tanaka Japani, 16 Josef Hcumann
L-Saksa, 17 Anders Daun Ruotsi, 18
Remo Udcrer DDR, 19 Oliver Stroh-
maier Itävalta, 20 UH Boll L-Saksa,

21 Carlo Pinzani Italia, 22 Franck
Rey Ranska, 23 Paul Erät Itävalta, 24
Olav Hansson Norja, 25 Romano Bruno
Sveitsi, 26 Janez Stirn Jugoslavia, 27
Pekka Suorsa Suomi, 28 Magnus West-
man Ruotsi, 29 Sergei Brysgalov N-liit-
to, 30 Stein Grubcn Norja,

31 Chris Hastings USA, 32 Vladimir
Podzimek T-slovakta, 33 Mihaly Szalai
Unkari, 34 Ole Eidhammer Norja, 35
Mark Konopake USA, 36 Harald Rod-
tauer Itävalta, 37 Richard Schillert Itä-
valta, 38 Bogdan Papierz Puola, 39
Eddie Edwards Englanti, 40 Andrei
Ushanjov N-liitto.

41 Lorenz \Vegscheider L-Saksa, 42
Markus Gähler Sveitsi, 43 Peter Grun-
dig DDR, 44 Magnus Aström Ruotsi,
45 Pascal Reymond Sveitsi, 46 Rolf
Schilli L-Saksa, 47 Bohumil Vacck T-
slovakia, 48 Ari-Pekka Nikkola Suomi,
49 Matjaz Zupan Jugoslavia, 50 Jon
KjÖrum Noria,

51 Staffan Täi.bcrg Ruotsi, 52 Gerard
Colin Ranska, 53 Sandra Sambugaro
Italia, 54 Shohei Sakaguchi Japani, 55
Ron Rautio Kanada, 56 Gabor Geller
Unkari, 57 Franz Neuländlner Itävalta,
58 Chiharu Nishikata Japani, 59 Fabrice
Piazzini Sveitsi, 60 Vladimir Brcitshev
Bulgaria,

61 Ladislav Dluhos T-slovakia, 62
Aleksandr Taranov N-Iiitto, 63 Pavel
Ploc T-slovakia, 64 Jan Kowal Puola, 65
Tuomo Ylipulli Suomi, 66 Tomas
Nordgren Ruotsi, 67 Massimo Rigoni
Italia, 68 Mike Holland USA, 69 Ivo
Pcrtile Italia, 70 Trond Pedersen Norja,

71 Ole Rdjcstöl Norja, 72 Peter
Rotovein L-Saksa, 73 Pär-Inee Tällberg
Ruotsi, 74 Ineo Lcsser DDR, 75 Rick
Mevkborn USA, 76 Matjaz Debelak
Jugoslavia, 77 Wolfgang Steiert L-Sak-
sa, 78 Jarl Puikkonen Suomi, 79 Didier
Mollard Ranska, 80 Masani Nagaoka
Japani,

81 Raimund Rcsch Itävalta, 82 Ron
Richards Kanada, 83 Rajko Lotric Ju-
goslavia, 84 Vaditn Zaharov N-liitto, 85
Raimund Litschko DDR, 86 Thomas
Kindlimann, 87 Hiroo Shitna Japani, 88
Laszlo Fischer Unkari, 89 Andrei Vcr-
veikin N-liitto, 90 Jan Doklöv Ruotsi,

91 Miran Tepes Jugoslavia, 92 Valcn-
tin Boshitshkov Bulgaria, 93 Akira Sato
Japani, 94 Ake Norman Ruotsi, 95 Jiri
Parma, 97 Frederic Berger Ranska, 98
Ulf Findciscn DDR, 99 Jukka Kalso
Suomi, 100 Primoz Ulaga Jugoslavia,

101 Valeri Karctnikov N-liitto, 102
Vcgard Opaas Norja, 103 Christian
Hausttirt Sveitsi, 1W Hroar Stjcrncn
Norja, 105 Andreas Bauer L-Saksa, 106
Zane Palmer USA, 107 Thomas Klauser
L-Saksa, 108 Andreas Felder Itävalta,
109 Antonio Lacedejli Italia, 110 Ge-
rard Balanche Sveitsi,

111 Jens \Veissflog DDR, 112 Ernst
Velton Itävalta, 113 Virginio Lunardi
Italia, 114 Martin Svagerko T-slovakia,
115 Pjotr Fijas Puola.

Mäkiviikon tilanne
INNSBRUCK: Keski-Euroopan mi-

klvilkon tilanne ennen kolmatta osakil-
pailua Innsbruckissa (suluissa alempien
osakilpailujen menestj-s):

I) Ulf Fmdeisen DDR 390.5 (Obent-
dorf 189,5/5., Garmisch-Partcnkirchen
201,0/3.) ja Thomas Klauser L-Saksa
390,5 (O 195,#2., G-P 194,9/6.), 3)
Matjaz Debelak Jugoslavia 386,2 (O
188,fi/6., G-P 197,6'6;), 4) Ernst Velton
Itävalta 382,5 (O 188,5/7., G-P 194,07
7.), 5) Andreas Bauer L-Saksa 379,3 (O
174,9/21.,' G-P 204,4/1.), 6) Vegard
Opaas Norja 379,1 (O 195,7/1., G-P
183,4/15.), 7) Andreas Felder Itävalta
376.5 (O 191,6/3., G-P 1M.9/12.), 8)
Gerard Balanche Sveitsi 375,9 (O 191,l/
4., G-P 184,8/13.), 9) Miran Tepes
Jugoslavia 373,2 (O 173,2/24., G-P
200.0/4.), 10) Matti Nykänen Suomi
368.6 (O 180,4/15., G-P 188,2/9.).

II) Jens \Vetssflog DDR 366,8 (O
177,5/20., G-P 189.3/8.), 12) Jukka Kai-
so Suomi 365,6 (O 163,635., G-P 202.0/
2.) ...14) Jari Puikkonen Suomi 3624
(O 184,9/10., G-P 177,6/21.) ...25)T\io-
mo Ylipulli Suomi 338,5 (O 169,8/28.,
G-P 168,7/31.) ...48) Pekka Suona Suo-
mi 233,5 (O 161.M7., G-P 723/58.)
...62) Ari-Pekka Nikkola Suomi 215,6
(O 139,0/48., G-P 76,0/52.).

Matti Nykänen on Suomen Hiihfolii-
ton päätöksellä lähetetty kesken mäki-
viikon kotiin. '

tyyliään ja jättänyt liiallisen juomi-
sen.

Myös julun otsikko "Nykäsen
uusi tie" viittasi elämänmuutok-
seen.

Eino Kirjonen:
"Nykänen tarvitsee
asiantuntija-apua
ongelmiinsa"

I n n s b r u c k (STT) Mäkival-
mentaia Eino Kirjonen on kolun-
nut Keski-Euroopan mäkiyiikkoa'
vuosikaudet. Kirjonen oli tänä
vuonna yhtenä Suomen joukkueen
johtomiehistä päättämässä, että
Matti Nykänen olisi syytä lähettää

i kotiin kesken turneen.1 "Joukkuehengen kannalta päätös
oli tarpeellinen", kertoi Kirjonen ,
mietteliäänä lauantaisissa harjoi-
tuksissa. -

, Syyt Nykäsen oikutteluun saatta-
vat Kirjosen mukaan olla hyvin
syvällä. , . .

. "Hän tarvitsisi niiden ratkaiserm-
seksi asiantuntijan apua. Tätä miel- ,
ta ainakin minä olen", pohti Kirjo- .

, nen. : ' ' ,,
Nykänen on ennenkin aineutta-j

nut ongelmia mäkijoukkueen kier-J
tueilla. Tämänkertainen tapahtu-.
maketju ei ollut uutta joukkueen ,
johdolle. , ' ' . , " '

Nykäsen - taitavuutta mäkthyp-j
pääjänä tuskin kukaan asettaa ky-1
seenalaiseksi. Hän kuuluu maail-'f

'man valioihin. . - .. - -,.i -..
: "Eivätköhän hänen paluutaan t
i odota kaikki joukkueen jäsenet.'j
. On hän niin hyvä hyppääjä", mietti t
'Kirjonen/- ' - " - . - ' '

Itävaltalaiset
hallitsivat harjoituksia

I n n s b r u c k (STT) Itävalta-
laiset mäkihyppääjät hallitsivat
Keski-Euroopan mäkiviikon koi-
mannen ja maailmancupin kahdek-
sannen osakilpailun toisia virallisia
harjoituksia lauantaina Innsbruc-
kissa. Pisimmälle ponkaisivat isän-
tämaan Ernst Vettori ja Andreas
Felder, 106 metriä.

Suomalaisista paras lumisateessa
käydyssä harjoituksessa oli Pekka
Suorsa. Kajaanilainen hyppäsi ko-
mean sarjan: 102, 97 ja 105 metriä.
Suorsan 105 metriä oli kolmannen
kierroksen toiseksi paras heti Vet-
torin 106-metrisen jälkeen. ' -

Jari Puikkonen ei viihtynyt lumi-
sateessa lainkaan. Hän kiipesi tor-
niin vain kerran ja "laski" 82 met-
riä. Bergiselin viimevuotinen voit-
taja aikoo avata Oberstdorfin ta-
paan pellit vasta kilpailussa. - i

Muista ' suomalaisista ' kolmasti
hyppäsivät Ari-Pekka Nikkola ja
Jukka Kalso. Kuumassa ryhmissä
sunnuntaisessa kilpailussa numeroi-
Ia 99 hyppäävä Kalso oli vaisu.
Hänen sarjansa oli 95,' 87,5 ja 91
metriä. Nikkola venytti 96 (kaatui),
98 ja viimeisellään komeasti 104
metriä.

Tuomo Ylipulli hyppäsi ensim-
mäisellään 94 metriä. Toisella kter-
roksella rovaniemeläinen lensi vain
90 metriä ja otti vielä tukea lumes-
ta. Kolmannella yrityksellä suksi
tökkäsi 104,5 metrin ilmalennon
päätteeksi, rinteeseen ja mies kaatui '
lumi pöllyten. ^ ? -j , . - . . - -

- Ruotsin Jan Boklövin tyyli on
omaperäinen. Mies tulee hyppyrin

nokalta kuin ohjus sukset harot-
taen sivuille ja pää kurottaen suk-
sien välissä. Hän venytti peräti 105
metriä kolmannella kierroksella.

Länsisaksalaisista Thomas Klau-
ser hyppäsi vain kerran: 103 met-
riä. Garmisch-Partenktrchenin osa-
kilpailun voittaja Andreas Bauer
oli vaatimattomampi: 96 ja 95,5
metriä.

Norjalaisista Vegard Opaas on
toipunut sairaudestaan. Hän hyp-
päsi kerran 98 metriä. Trond Pe-
dersen oli tunturimaan miehistä va-'
kuultavin 104,5-metrisellään, jolla .
hän oli toisen kierroksen paras.

' 5Nykänen .
myöhästyi

Matti Nykänen ei ehtinyt Tiina- j
vainionsa kanssa lauantaina MQnc- *
henistä kello 18.20 lähteneeseen
koneeseen, johon Hiihtoliitto oli
varannut hänelle lentoliput.' Myö-
hästymisen ! syynä saattavat olla .T - i, . 1M ' * * i * **l l l *

^STrn.vaikratk.e!u' iai f Lunardin mäkiviikko ohi
Esa Klinga Hiihtoliitosta Ihmet- j

teli myöhästymistä/eA*/; sf.*J. ; *'
"Nykänen vaimoineen lähti

Innsbruckista hyvissä ajoin joukku-
een hotellin järjestämällä kuljetuk-',
seita. Myöhästyminen tuntuu hyvin

'kummalliselta. Tietenkin on mah-
dollista, että Matti on'tehnyt taas
joitain omia ratkaisujaan", ihmet-
teli Klinga. (STT). . . - j

^ " I n n s b r u c k (HS) Lahjak-
' kaan italialaisen mäkimiehen Virgi-'
nio Lunardin osalta mäkiviikko on

'ohitse. Lunardi.'kaatui lauantain,
; mäkiharioituksissa,' katkaisi solis-'
Muunsa ja sai.päälle syöksyneestä
'suksesta paukaman niskaansa.'iy,r
^.; Lunardin'kaatumiseen oli syynä
'' pehmeä alailulorinne. - Koko har-i

T joituksen ajan -rinteelle tuprutteli "
v lunta ja mäkeä kunnostettiin tuon j

tuosta. Myös suomalaisille hyppää- i: \
jillC)päivän keli oli ongelmallinen.;- *

* Jukka1 Ylipulli otti lipat kaksi ker-' j
f taa/Ari-Pekka Nikkola kerran. Ja- ' (
-, ri Puikkonen taos katsoi vardvaise-," J
! na miehenä parhaaksi tyytyä ongel- '
t masäSssd yhteen harjoitushyppyyn..^*

' Italian mäkimlchiä valmentava
Hannu Lepistö (Lahti) harmitteli
Lunardin kaatumista, ", Meillä ou
ollut ' paljon' loukkaantumisia tänä
talvena, nyt lähti 'sairastuvalle pa-'
ms hyppää jäi Lepistö' sanoi. ;
""V *** , - - V '% ' ' ' * . '

Lunardi on nuorten maailman-
mestari *vHme talvelta, tirff ;'."

Harjoitukset

'f: Italian Virginio Lunardi kaatui Innsbruckin harjoituksissa ja katkaisi solisluunsa. v V. , ' . ^ -

INNSBRUCK: Keskl-Euroopän mft-
kfviikon kolmannen osakilpailun '
bruckln 2. viralliset harjobks
haita tuloksia:

Suomi: Jukka Kalso 95, 87.5 -
metriä, Ari-Pckka Nikkola 96.'V
104, Jari Puikkonen 82, Pekka i-una
102, 97 ja 105, "Hiomo Ylipulli 94, 90
(k) ja 104,5 (kV

Norja: Ole Rdicstöl 99 ja 100. Ve-
card Opaas 98, Trond Pedersen 99 ja
104,5, Hroar Stjemen 97.

N-liitto: Sergei Brysgalov 98, Andrei
Vcrveikin 98. . . . .

Ruotsi: Jan Bokiöv 105. ' -
Sveitsi: Gerard Balanche 98 ja 104.5,

Christian Hauswirt 98.5, Fabrice Piazzi*
ni 99. - . - ' **

USA: Mike Holland 96. ̂  J ,
L-Saksa: Andreas Bauer 95.5 ja 96,

Thomas Klauser 103. '
T-slovakia: Ladislav Dluhos J"3, Jiri

Parma 104, Pavel Ploc 98, Marin Sva-
gerko 97, Bohumil Vacck 99. * .

- DDR: Ulf Findciscn 101, Raimund
Litschko 98, Jens Wei$sflog 91, 94^ '-
99. , - \ . -, .--*- *. ,

ItÄ^Ha: Andreas Felder 106, R.,.-
mund Rcsch 98 ja 303, Richard Schal-
lert 102.5, 100.5 ja 102. Oliver Stroh-
maicr 97 ja 1034, Ernst Vettori 104,90
ja 106, Franz Wiegele 104 ja 98.5. ^
- Jugosl&via: Matjaz Debelak 98 ja 103,
Janez Stirri 102, Prirooz Ulaga 99 ja
KM.5. . / ** -'-. .*.' '

Innsbruck tv:ssä v .
ja radiossa ̂ yr-?-

i-^i Keski-Euroopan mäkiviikon koi-;
irinannesta osakilpailusta Innsbruc-";
t kista nähdään jälkilähetys tvlrssä ;

tänään'kello 17-18. f A.' :.; f^--
.- - ** Radion 2-ohielmassa kello 15 äl-'
^ kavan Musiikkia ja Urheilua Ifihe-^

, tyksen yhteydessä kuullaan selostus ̂
Innsbruckin'kilpailusta. "VÄJr^\V*

'


