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Jaakko Sillankorva toinen Velotourilla –
Anders Bäckman loppumäessä vahvin
Akilles Green Teamin Jaakko Sillankorva taisteli jälleen voitosta
Velotourilla, mutta tällä kertaa IBD Cyclingin Anders Bäckman vei
voiton tiukassa loppumäessä selvästi.
Helsingin Velotour jättimäisenä kuntotapahtumana peruutettiin,
mutta kilpasarjasta ei kuitenkaan luovuttu, vaan se ajettiin tällä
kertaa Rinnekodin lähimaastossa kiertämällä 12 kierrosta reilun 10
kilometrin mittaista rinkiä. Kierros oli aika kumpuileva ja se
piti sisällään yhden minuutin mittaisen mäen, joka samalla oli
maalimäki, eli hyvä paikka loppuratkaisuun.
Akilles Green Teamin ajajat olivat tuttuun tapaan aktiivisia
kisassa ja sen sisällä kaikissa irtiotoissa: ensin Jaakko
Sillankorva veti yhden kierroksen irtioton, kiinnioton jälkeen
kymmenkunta ajajaa puolestaan irtautui mukanaan Joni Kanerva.
Pääryhmään palannut Sillankorva organisoi nyt takaa-ajon neljän
miehen porukalla. Siinä vaiheessa kärjessä oli noin 15 ajajaa.
Kaksi kierrosta myöhemmin Veeti Vainio nousi kärkiryhmään mukaan
vetäen kuitenkin samalla pari IBD:n ajajaa mukaan. Kärkiryhmässä
oli siinä vaiheessa IBD:ltä peräti viisi miestä. Green Teamin
ajajat pääsivät hetkeksi lepovuoroon IBD:n vetäessä letkaa.
Tässä vaiheessa jo parhaat voimansa antanut Joni Kanerva yritti
harventaa porukkaa iskemällä terävästi kierroksen, IBD säilytti
maltin ja veti kuitenkin tasaisella vedolla Kanervan kiinni, joka
siinä vaiheessa valui myös pääryhmän läpi. IBD:n Kimmo Kananen ei
katsonut hyvällä silmällä Sillankorvan ja Vainion lepäilyä
ryhmässä, hän organisoi joukkueensa tekemään yksittäisiä repiviä
irtiottoja, jotka Green Teamin ajajat olisivat pakotettuja
vetämään karkulaisen kiinni. Sovitusti Vainio kantoi tästä
suurimman vastuun, hän yritti säästää Sillankorvaa mahdollisimman
pitkään kisan loppuun. Irtiottoyrityksiä tuli niin monta, että
kumpikin Green Teamin ajaja joutui polttamaan tehojaan, myös
Sillankorva. Miesylivoima ja taktiikka puri.
Viimeisellä kierroksella IBD:n vahvimmat Kananen ja Bäckman
jatkoivat iskuja ja pakottivat Akilleen miehet vetämään irtiottoja
kiinni. a tilalle kärkikymmenikköön nousi Green Teamistä Veeti
Vainio.

Loppuvaiheessa kymmenikkö oli jo vetänyt pääjoukkoon selvän kolmen
minuutin kaulan. Maalimäkeen tultaessa kymmenikkö vielä
suunnilleen koossa. Ensin tippui IBD:n Jussi Makkonen, sitten
kovan päivätyön tehnyt Veeti Vainio, sen jälkeen järjestyksessä
Kim Harju, CCH Iceheartsista, Daniel Pinto, IF Mantra Sportista,
Stefan Kristiansson Larunpyörästä ja Janne Lehtinen CCH
Iceheartsista.
Taistelu voitosta käytiin kolmen kuskin kesken Sillankorvan,
Kanasen ja Bäckmanin välillä. Lopussa Bäöckman oli selkeästi
vahvin. Hän ampaisi maalimäen alussa karkuun, eikä muilla ollut
juuri kykyä vastata. Hopea- ja pronssijasta taisteltiin Kanasen ja
Sillabnkorvan välillä. Konkari Kananen ei aivan kestänyt
nuorempansa vauhdissa, Jo kaksi maukasta voittoa tällä kaudelle
ottanut juuri 20 vuotta täyttänyt Sillankorva sijoittui toiseksi
häviten voittajalle neljä sekuntia. Sillankorvan ero Kanaseen oli
puolestaan pari sekuntia.
- ”IBD oli tänään liian vahva, ajoivat taktisesti pirun
viisaasti miesvahvuuttaan hyödyntäen. Kananen vanhana konnana
organisoi heidän taktiikkansa hyvin,” kertaili kakkoseksi
tullut Sillankorva kisan jännittäviä tapahtumia.
IBD:n panos oli ajossa vahva, voitto ja kolmas sija ja neljä
ajajaa kymmenen sakissa. Näyttää siltä, että kun SM-kisat
lähestyvät, IBD on vasta laittanut talvivaatteensa koipussiin ja
rasvannut pyörän kettingit. Viime vuonnahan IBD onnistui
joukkueajollaan petaamaan porvoolaiselle ammattikuskilleen Joonas
Henttalalle himoitun Porvoon Ajon voiton. Henttalalta puuttuu yhä
maantieajon Suomen mestaruus, ja voiton himo on varmasti tallella.
Kilpailu kiristyy hienosti kohti SM-kisaa. Maantiepyöräilyn SMkisat ajetaan Pudasjärvellä ensi viikonloppuna 21.-23.8.2020.
Luvassa on tavallista raskaampi rata nousuineen.
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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