
MIESTEN VUOROTTELUSOPIMUS PITI - 

KULTAMITALIT JÄLLEEN IRANILLE 

 
Team I.R. Iran - GOLD! 

(Kuva: Rio 2016) 

18.9.2016 22:10 (MA) Istis.infon kahvihuoneella harmitellaan suuresti W10:ä - eikä se tarkoita 

mitenkään minkäänlaista voittajakymppiä. Mieluusti aivan toisin päin - sen verran kovasti nuo 

automaattiset Windows kympin päivitykset närästävät ja suorastaan viluttavat. Tämän viikonlopun on 

saanut päivittäisten päivitysten jälkeen korjailla kaikkea mahdollista. Kiitos vi..., paljon. Meni miesten 
pelienkin katsomiset persiilleen. Että silleen. 

Se siitä ja sitten itse asiaan. Mitä nyt vähän piti päästä purkamaan harmitusta. Sorry. 

 
Iran vei vuorostaan kullat Bosnia-Hertsegovinalta 

(Kuva: Rio 2016) 

Iranin ja Bosnia-Hertsegovinan ottelu siis meni kahvihuoneelta ohariksi. Muutama pallo neljännestä 

erästä ehdittiin täällä nähdä. Vaikea sanoa pelistä mitään. Iran voitti ja se siitä - onnittelut. Tulos 3 - 1 
(25-21, 21-25, 25-18, 25-15). Tasaisten alkuerien jälkeen Iran näytti hoidelleen homman helpohkosti. 

Pronssiottelussa aikaisemmin päivällä katsomot jälleen kai pullistelivat, kun isännät kohtasivat Egyptin. 

Tulosten valossa käytiin kova ja tasainen ottelu, joka lopulta kääntyi kairolaisten eduksi. Kovasti 



kotikisoihin panostaneille brasseille jäi kisoista saaliiksi naisten pronssi ja miesten neljäs sija - joka 

lienee ollut MM-hopeamitalisteille suuri pettymys. Pronssimatsin tulos Egyptille: 3 - 2 (28-26, 29-31, 
19-25, 25-22, 15-13). 

Raportit, kommentit, kuvat ja videot molemmista mitalipeleistä löytyvät lähiaikoina WPV:n 
kisasivuilta. Pitänee käydä infonkin sieltä kurkkimassa. Alla kisojen lopputulokset miehisille. 

Rion 2016 kisojen miesten kunniataulu: 

1. Iran 

2. Bosnia-Hertsegovina 

3. Egypti 

4. Brasilia 

5. Ukraina 

6. Saksa 

7. Kiina 

8. USA 

THE U.S. WOMEN'S SITTING TEAM - GOLD! 

18.9.2016 14:20 (MA) XV Paralympiakisojen naisten istumalentopallon kultamitalistit - Team USA. 

 
(Kuva: USA Volleyball) 

 

Rion 2016 kisojen naisten kunniataulu: 

1. USA 

2. Kiina 

3. Brasilia 

4. Ukraina 

5. Iran 

6. Hollanti 

7. Kanada 

8. Ruanda 



REILU TUNTI JA KIINA KAATUI - 

USA OTTI HISTORIALLISEN VOITON 

19.9.2016 02:25 (MA) ..., ja taisi siinä mennä osa muuriakin. Infon kaipaamaa muutosta tuli nyt tuutin 

ja tuvan täydeltä. USA suorastaan murskasi hallitsevan paralympiavoittajan Rion naisten loppuottelussa 

3 - 0 (25-12, 25-12, 25-18). Kiinalaiset olivat täysin pihalla pelistä. Kahdessa ensimmäisessä erässä 

joukkue paukutti iskulyöntinsä toistakymmentä kertaa pitkäksi ja teki muutenkin melkoisesti virheitä. Ja 

USA:lla onnistui lähes mikä tahansa. Näki, että kovasti oli USA töitä tehnyt ja tosikovasti Kiinan kaatoa 
finaalissa halunnut. Onnittelut. Hyvää yötä. 

 
Naisten loppuottelu Riossa oli USA:n juhlaa 

(Kuvakaappaus: Rio TV) 

BRASILIALLE NAISTEN PRONSSIT - 
SARI MANNERSUOMI PÄÄTUOMARINA 

18.9.2016 00:40 (MA) Riossa Brasiliassa ilta on vasta alkamassa - kuten myös Paralympiakisojen 

naisten huippufinaali Kiinan ja USA:n kesken. Esipelinä juuri päättynyt pronssiottelu täyden katsomon 

edessä oli isäntämaan juhlaa. Euroopan Mestari Ukraina oli käytännössä vailla mahdollisuuksia. Ottelu 

ja pronssiset mitalit Brasilialle 3 - 0 (25-12, 25-22, 25-20). 

 
Suomen Sari Mannersuo tuomitsi kisojen pronssiottelun 

(Kuvakaappaus: Rio TV) 
 


