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Hei Olivialaiset! 

  

Olivian Porin reissusta ei jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa. Heti lähtöön tuli paha laukka, ja Tommi sai 
nippa nappa laukan alas ajoissa välttääkseen hylätyksi tulemisen. Kaikki mahdollisuudet menivät kuitenkin 
sen siliän tien. Laukan syynä oli lähtöauton siivekkeen osuminen Olivian turpaan. Seiskarata (Olivian 
lähtörata) on sen verran ulkona, että lähtöauton kiihdyttäessä siiveke saattaa hiukan heilahtaa. Tommi ajoi 
hyvissä ajoin siivekkeen taakse, ja koska Olivia on nopea ja innokas lähtijä, oli se hyvin lähellä auton 
siivekettä, kun siiveke äkisti heilahtikin taaksepäin. Olivia, joka normaalisti on hyvin ravivarma, säikähti 
päähän osunutta iskua ja laukkasi välittömästi. Koska kaikki mahdollisuudet lähdössä olivat käytännössä jo 
menneet, ajoi Tommi nätin juoksun muitten perässä maaliin.  Tavoite "paikkoja avaajasta hiitistä" 
tammakriteriumin karsintoja ajatellen sentään täyttyi. Myös palautuminen on sujunut hyvin, Olivia ei ollut 
kevyestä startista millänsäkään. Lähdön voi katsoa tästä linkistä. 

  

Lähdön jälkitohinoissa on esitetty mielipiteitä, joiden mukaan lähtö olisi pitänyt jättää hyväksymättä ja 
palauttaa takaisin, sillä Olivia laukatessaan häiritsi takaa lähtenyttä hevosta (Pascha Tilly). Ravituomareilla 
ei ole kovin helppo tehtävä arvioida lähtöjä, sillä päätös lähdön hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee 
tehdä muutamassa sekunnissa. Maalisuoran tapahtumia ym voidaan tarvittaessa tarkastaa videonauhoilta 
vielä maaliintulon jälkeen, mutta lähtötapahtuma on hylättävä välittömästi lähdön tapahduttua, mikäli se 
ylipäänsä aiotaan hylätä. Tuomarit kertoivat sillä hetkellä arvioineensa, että Pascha Tillyllä olisi ollut 
mahdollisuus väistää Oliviaa. Vaikka laukkaavalla hevosella ei saa häiritä vastustajia, niin ei takaa tuleva saa 
myöskään ihan niskaan ajaa, vaan välimatkaa on oltava sen verran, että väistäminen onnistuu. Tässä 
tapauksessa oli mukana myös huonoa tuuria, sillä Tommi väisti (sinänsä ihan oikein ja sääntöjen mukaan) 
laukkaavalla Olivialla ulkoradoille, mutta Pascha Tillyn ajaja yritti samalla kiertää Oliviaa ulkokautta. Lähdön 
tuomari kommentoi tapahtumaa Hevosurheilussa, että periaatteessa videolta uudelleen katsottuna lähdön 
olisi voinut palauttaakin, mutta tilanteet tulevat itse kilpailussa niin nopeasti, että sillä hetkellä he olivat 
arvioineet tapahtumien kuitenkin sujuneen sääntöjen mukaan. Harmillinen tilanne kaiken kaikkiaan, mutta 
näitäkin raviurheilussa joskus tulee vastaan. Tilanteet sekä kilparadalla että tuomaritornissa tulevat erittäin 
nopeasti ja oikeudenmukainen päätös pitäisi saada tehtyä todella nopeasti. On myös ymmärrettävää että 
hevosten taustajoukkoja ja pelaajia harmittaa, olihan Pascha Tilly lähdön ykkössuosikki ja Olivia lähdön 
kolmossuosikki. Liikaa ei mennyttä auta kuitenkaan harmitella. Onneksi me voimme katsoa taas eteenpäin, 
koska seuraava lähtö siintää jo ensi viikolla. 

  

Kuten jo ennakkoon kerroin, Tammakriteriumin karsinnat ajetaan ensi tiistaina 4.8. Teivossa. Olivian lähtö 
on lähtö neljä ja se starttaa klo 19.20. Kaikkiaan karsintalähtöjä ajetaan kolme, ja jokaisesta pääsee neljä 
parasta Tammakriterium –finaaliin lauantaina 15.8.2015. Raviliigatammat ovat taas kunnostautuneet, ja 
karsinnoissa kilpailee peräti neljä raviliigaa! Mukana ovat Olivian lisäksi Vermon Grainfield Fanny, kotirata-
Teivon Arctic Madonna ja Killerin Golden Luxi. 

  

Olivian lähtö on hyvin kovatasoinen, kuten tietysti tämän tason lähdön täytyy ollakin. Mukana on useita 
kovia hevosia, Pekka Korvelta tulee yksi ikäluokan huipputamma Arctic Helen, Markku Niemiseltä Lady 
Redcap ja Antti Teivaisen Amelie Frost vain muutamia mainitakseni. Hyvä on kuitenkin Oliviakin, ja Tommi 
vahvisti finaalipaikan olevan tavoitteena. 

  

Tulen itse paikalle Teivoon, ja tuon mukanani kannustusbanderollin. Toivottavasti mahdollisimman iso 
joukko teitä muitakin pääsee paikalle, laittakaa oranssia ylle ja tulkaa nykimään mua hihasta. Aion 
asettautua lähelle maalipaalua viimeistään kolmannen lähdön jälkeen. 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=15919621
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Muistutan samalla heppa.hippos.fi –palvelusta. Heppa-palvelusta löytyvät kaikki rekisteröidyt hevoset, 
lähtölistat tuleviin raveihin, tulokset sekä paljon tilastotietoja. Kannattaa tutustua palveluun. Jokaisella 
hevosella on oma sivunsa (hakea voi esim. nimen kautta). Suora linkki Olivian omalle sivulle on  
https://heppa.hippos.fi/heppa/horse/RacingHistory,horsesStarts.$DirectLink.sdirect?sp=l96346569057867
8757 

Olivian statistiikkasivulta (”ravikilpailuhistoria”) löytyy paljon hyödyllistä tietoa heppamme kehityksestä, 
kuten lähtöjen ajat, sijoitukset ja palkintorahat. Tulosluettelosta löytyy myös suorat linkit lähtöjen videoihin 
(eli niitä ei tarvitse etsiskellä erikseen Fintoton arkistosta). 

  

Tammakriteriumia odotellen, 

Johanna 
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