
 

Rollo-uintien ennätystehtailu jatkui lauantaina ja sunnuntaina 

 

 

Kuluneena viikonloppuna Swimming Club Rovaniemen uimarit urakoivat peräti 15 uutta ennätystä 

Rollo-uinneissa Oulussa. Lauantai ja sunnuntai sujuivat samoissa vauhdikkaissa merkeissä kuin 

perjantaikin. 

 

Lauantaiaamuna uintiin 100 metrin selkäuinti, jossa Inka Lytz paransi ennätystään lähes sekunnin ja 

kellotti ajan 1:32.97. Anni Ranta-Valkama puolestaan saapui maaliin ajassa 1:29.47, mikä tarkoitti 

miltei kolmen sekunnin parannusta tytön edelliseen ennätykseen. Anni ui uuden parhaan aikansa 

myös 100 metrin vapaauinnissa. Uusi aika, 1:18.37, on nelisen sekuntia nopeampi edelliseen 

ennätykseen nähden. 

 

Pojista Kasper Lytz kellotti 100 metrin selkäuinnissa ajan 1:26.78, mikä on miltei sekunnin parempi 

kuin hänen edellinen ennätyksensä. Kasper nipisti reippaan sekunnin ennätyksestään myös lauantai-

iltana kisatussa 50 metrin perhosuinnissa. Hänen aikansa oli 37.28.  

 

Tyttöjen 50 metrin perhosuinnissa nähtiin varsin tasaväkinen kilpasuoritus, kun sekä Hanna-Maria 

Korpilähde että Anni Ranta-Valkama saapuivat maaliin ajalla 41.34. Hanna-Marian ennätys parani 

jopa viisi sekuntia ja myös Anni paransi aikaansa reippaan sekunnin verran.  

 

Lauantaina poikien 100 metrin vapaauinnissa Ville Korpilähde saapui maaliin ajassa 1:09.56 

parantaen ennätystään lähes neljä sekuntia. 

Sini Lassila paransi pitkän radan ennätystään 100 metrin rintauinnissa kaksi ja puoli sekuntia tullen 

maaliin ajassa 1:38.31. Samaten Oliver Kelan pitkän radan ennätys parani sekunnin 100 metrin 

vapaauinnissa. Hänen aikansa oli 1:27.42. 

 

Uimareiden vauhti ei hiipunut vielä sunnuntainakaan. Poikien 100 metrin rintauinnissa Kasper Lytz 

oli reippaan sekunnin nopeampi edelliseen ennätykseensä nähden ja hänen aikansa oli 01:38.67. 

 

Tytöistä Riina Niemi ui 50 metriä perhosta ajassa 43.10, mikä oli vajaan sekunnin nopeammin kuin 

hänen edellisessä ennätyksessään. Riina sijoittui tuloksellaan yhdeksänneksi eli pistesija ei ollut 

taaskaan kaukana. Sani Nätynki puolestaan nipisti lähes sekunnin ennätyksestään 50 metrin 

selkäuinnissa. Hän saapui maaliin ajassa 51.11. 

 

Tämän kertaiset Rollo-uinnit päättyivät yksilösuoritusten osalta 400 metrin vapaauintiin. Siinä Anni 

Ranta-Valkama ui 12 sekuntia ennätystään nopeamman ajan, joka lopulta oli 6:03.67. Inka Lytz 

paransi niin ikään ennätystään kolmisen sekuntia ja kellotti ajakseen 6:10.18. 

 

Seuraavaksi Rollo-uinnit jatkuvat kolmipäiväisen leirin merkeissä. 

 


