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VAPAASUKELLUS
Vapaasukellus on sukeltamista ilman paineilmalait-
teita, hengitystä pidättäen. Vapaasukellus on usein 
tavoitteellista harrastamista, jossa kouluttautumisen 
ja harjoittelun myötä kyky tehdä pitkäkestoisia su-
kelluksia paranee. Lajissa kilpaillaan sekä kansalli-
sella että kansainvälisellä tasolla, ja viime vuosina 
Suomi on noussut lajin huippumaiden joukkoon.

Vapaasukelluksen allaskilpailulajit ovat:
 - Pituussukellus
 Kilpailulajissa tarkoituksena on sukeltaa uima-
altaassa mahdollisimman pitkälle ilman räpylöitä. Kilpai-
lualtaan pituus useimmiten 25m. Varusteina sallittu 
puku, painovyö, uimalasit, sukellusmaskit, yms.

 - Pituussukellus räpylöillä
 Kilpailulajissa on tarkoituksena sukeltaa 
mahdollisimman pitkälle räpylöiden avulla. Altaan 
pituus useimmiten 50m. Lajissa käytetään nykyään 
lähes aina monoräpylää.

- Staattinen hengenpidätys
 Kilpailulajissa tarkoituksena on pidättää 
hengitystä vedessä mahdollisimman kauan. Suoritus 
tehdään veden pinnalla kasvot alaspäin kelluen.



MM-KILPAILUT 2013
Vuonna 2013 vapaasukelluksen MM-allaskilpailut 
järjestetään kesäkuussa Belgradissa, Serbiassa.

Kilpailupaikkana toimii loistokas urheilukeskus Milan 
Gale Muškatirović ja paikalle saapuu noin 150 
maailman parasta vapaasukeltajaa.

Kilpailulajeina ovat pituussukellus, pituussukellus 
räpylöillä ja staattinen hengenpidätys.

Suomesta kilpailuihin osallistuu yksitoistahenkinen 
maajoukkue:
 Mikko Pöntinen
 Johanna Nordblad
 Kaj Toivola
 Mikko Niemeläinen
 Veera López-Lehto
 Laura Paukkunen
 Mikko Anttonen
 Jaakko Keskitalo
 Vesa Toropainen
 Matti Tuulensuu
 Janne Hietala



KILPAILUT
Maanantaina 24.6. 2013 rikottiin kaksi vapaasukelluk-
sen suomenennätystä Serbiassa järjestetyissä vapaa-
sukelluksen MM-kilpailuissa.

Mikko Pöntinen rikkoi edellisen ennätyksensä pituussu-
kelluksessa räpylöillä pidentäen ennätyksen 233 met-
riin. Sukellus riitti A-finaalipaikkaan (sijat 1-8). Finaalit 
sukelletaan perjantaina 28.6. Pituussukelluksessa ilman 
räpylöitä Mikko Pöntinen sukelsi 163 m. Sukellus oikeut-
ti Mikon B-filaaleihin (sijat 9-16).

Johanna Nordblad rikkoi Saana Partisen nimissä olleen 
suomenennätyksen (187 m) pituussukelluksessa räpy-
löillä. Uusi ennätys on 192 m, joka on myös uusi poh-
joismaiden ennätys.

Ennätyssukelluksellaan Johanna varasi paikkansa lajin 
A-finaaliin (sijat 1-8). Johanna sukelsi A-finaaleihin 
myös pituussukelluksessa ilman räpylöitä (133m).  
Pituussukelluksen voittajat ratkaistaan torstaina 27.6.

Suomen joukkueesta finaaleihin pääsivät myös:

Jaakko Keskitalo, Pituussukellus räpylöillä, B-finaali, 
205m
Veera López-Lehto, Pituussukellus räpylöillä, B-finaali, 
165m



JOHANNA NORDBLAD
”Allasvesi oli hieman turhan lämmintä, mutta se ei 
lopulta verottanut kisasukellusteni matkaa. Kisa-
valmistautumiseni menivät hyvin ja huippukunto 
ajoittui suunnitelmien mukaisesti.

Tiistaina sukellettavan staattisen hengenpidätyksen 
jälkeen karsinnat ovat ja yhden lepopäivän aikana 
yritän palautua mahdollisimman hyvin edessä ole-
viin finaaleihin. Mahdollisuudet mitaliinkin ovat vielä 
olemassa.”



MIKKO PÖNTINEN
”Näissä MM-kisoissa keskityn päälajiini pituussukel-
lukseen räpylällä, joka on A-finaalipaikan myötä 
edennyt tavoitteideni mukaisesti. Kakkoslajini 
pituussukellus ilman räpylöitä on sujunut myös 
hyvin, vaikka A-finaali jäikin harmillisesti vain muuta-
man metrin päähän.

Suomella on näissä kisoissa aiempaa suurempi 
joukkue ja onkin mukava nähdä uusien tulokkaiden 
tekevän vakuuttavia tuloksia ensimmäisissä MM-
kisoissaan.”



JAAKKO KESKITALO
”Nämä ovat minulle ensimmäiset MM-kilpailuni. 
Tähän mennessä suoritukseni ovat onnistuneet 
erittäin hyvin. Olen tehnyt molemmissa pituussukel-
luslajeissa omat ennätykseni. Pituussukellus 150 m 
ja pituussukellus räpylällä 205m. Molempiin sukel-
luksiin jäi vielä vähän varaa. 

Joukkuehenki on erittäin hyvä ja kannustava. 
Odotan innolla perjantaina sukellettavaa B-finaalia.” 



VEERA LÓPEZ-LEHTO
”Näissä kisoissa osallistun kaikkiin lajeihin. Vahvin 
lajini näissä kisoissa on staattinen hengenpidätys, 
jonka alkuerät kilpaillaan tiistaina 25.6.

Pituussukelluksen alkuerissä jäin tavoiteestani 25 m 
ja tulokseni oli 114m. Pääsin epäonnistumisesta 
kuitenkin helposti yli ja sukelsin pituussukelluksessa 
räpylöillä oman ennätykseni 165m. B-finaalipaikka 
aukesi ja odotan finaaleja innolla.” 


