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Pääkirjoitus

Hallitus 2000

Taistelua pelaajista

Pertti Taipale, puheenjohtaja
Ilomäentie 7 A 11, 00840 Hki,
pk 09-6212123, pt 09-7744480,
050-3374778, fax 09-77444848

Viikon SM-tapahtumasta on muodostunut suurin lajimme vuosittainen
kansanjuhla. Naapurissamme Ruotsissa tukholmalaisseuran juuri järjestämä tavallinen PR-tapahtuma oli kuitenkin monessa suhteessa mitattuna
sitäkin mahtavampi.
Pertsa tuossa viereisellä sivulla peräänkuuluttaa Mayonnaisen vastinetta Suomeenkin. Onhan niitä yritelty,
mutta vaihtelevan heikolla menestyksellä. Esimerkiksi SLP:n Ricard
Trophy on etsinyt paikkaansa kalenterissa jo useamman vuoden ja tänä
vuonna sitä paikkaa ei edes löytynyt.
Kilpailujärjestäjät joutuvat taistelemaan keskenään vapaista viikonlopuista. Suuria pelaajamääriä halajavan toiveena olisi tietenkin se, että
muita kilpailevia tapahtumia ei samanaikaisesti olisi. Niinpä myös elokuun puoliväliin sattuneet Lahden
Sinfonia Petanque, Porin Siikarantaturnaus ja vielä Oulunpäiväturnauskin lienevät osaltaan aiheuttaneet
SLP:n vetäytymisen kilpailukalenterista, jopa pienen sanailun jälkeen.
Hämeenlinnakin luopui oman Aulanko Grand Prixinsa järjestämisestä
kahden kerran jälkeen. Pientä sanailua myös sen tiimoilla aiheutti erään
helsinkiläisseuran samanaikaisesti
järjestämä oma turnaus. Vaikka se
tuskin vei murto-osaa enempää niistä 140 duppelijoukkueesta, jotka viime vuonnakin jäivät puuttumaan Aulangolle odotetuista 200:sta. Perinteinen Hämeenlinnan Vapputrippeli oli
kymmenellä kerralla jo paikkansa lunastanut, mutta sekin jäi tänä vuonna järjestämättä kuulemma toistuvasti huonojen vappusäiden takia.
Tämänkesäinen kokeilu Hämeenlinnassa on se, että kuinka paljon pelaajia saadaan liikkeelle Juhannuksena aatonaaton iltana.
Toivotaan, että se 400
ja jäädään mielenkiinnolla odottamaan...

Anja Parviainen, varapj.
Lehtikummuntie 32 A, 01690 Vantaa, pk 09-8782073, 0400-286141
Pentti Kuvaja, sihteeri
Karakalliontie 5 H 91, 02620 Espoo,
pk 09-598880, pt 09-82824040
Päivi Kaunisto, PR-toiminta / länsi
Nokkalantie 10 A 4, 32210 Loimaa
kk, 040-5120874, pt 02-76057231
Harri Koivunen, valmennustoim.
Lauttakylänkatu 27, 32700 Huittinen, 040-7135166
Miikka Kouvonen, nuorisotoiminta
Porthaninkatu 13 A 7, 00530 Hki,
pk 09-2910414, 050-5646750
Kimmo Ollikainen, valm.toim.
Kalkkihiekantie 1 D 50, 00980 Hki,
pk 09-3215437, pt 09-1552073,
050-3654073

Julkaisija:

Suomen PétanqueLiitto SP-L r.y.
PL 196, 00251 HELSINKI
Puh. 050-3374778
http://home.icon.fi/petanque/
MERITA Kaivopuisto HKI
101630-77002
Päätoimittaja, kuvat, taitto:
Jukka Pöyry, Lettokatu 4,
15340 Lahti, pk 03-7563323,
pt 050-5963855, fax 0331392072,
e-mail: jpoyry@sci.fi
Painopaikka:

Jukka Pöyry, tiedotus, SM
Lettokatu 4, 15340 Lahti,
pk 03-7563323, 050-5963855

Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti
Oy, Haapalankatu 3, 15240 Lahti,
Puh. 03-7834000

Ismo Ristolainen, taloustoiminta
Norbergintie 4 as 5, 15550 Nastola,
pk 03-7624702, pt 0105337430,
040-5070394

Painosmäärä: 2000 kpl
Ilmoitushinnat:

Jukka Salminen, kilpailutoiminta
Mäystinkuja 7, 50160 Mikkeli,
pk 015-211884, 050-3453362

Takasivu
Kokosivu
1/2 sivua
1/4 sivua
1/8 sivua

Veikko Stavén, PR-toiminta / itä
Okatie 7, 46900 Anjalankoski,
pk 05-3673644, 0400-700994

Alennukset jäsenseuroille:

Liiton toimisto:
Hannu Laukkanen, Runeberginkatu
27 A 17, 00100 Hki, 09-2413447,
laukkha@hotmail.com
(laskutus, maksuliikenne, kirjanpito,
jäsentiedotteet, osoiterekisterit, lisenssien jakelu, liiton matkat ym)

Kilpailukutsut
Muut ilmoitukset

1800 mk
1500 mk
800 mk
600 mk
400 mk

-40 %
-20 %

Seuraavat numerot:
Nro 3/2000: noin 3.8.2000
Nro 4/2000: noin 26.10.2000
Aineistot 3 viikkoa aikaisemmin
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Puheenjohtajan palsta
Marseillaise - Mayonnaise - Mitä meillä?
Mayonnaise on nyt nähty. Tällä kertaa Suomi ei poiminut kaikkia marjoja ja kiertopalkintokin piti lennättää
takaisin Tukholmaan. Tästä ja muista merenkäynnin haitoista huolimatta tapahtuma kannatti kokea. Itse
olen tähän asti kuvitellut, että kisa on
huippujen kohtaamispaikka, missä
kaikki ruotsalaishuiput ja tukku muitakin pohjoismaisia ja eurooppalaisia
tähtiä käy kimaltelemassa, Suomen
maajoukkueet niihin mukaan lukien.
Mutta eihän se näin ole. Suomalaiselle huippukilpailukeskeiselle, tulosvastuulliselle ja tehokkaalle kulttuurille tyypillisesti näin on annettu ymmärtää ja minäkin hölmönä olen mennyt halpaan. Kisa ei suinkaan ole lisenssikisa, kuten tämänkin lehden
kilpailukalenterissa on kerrottu, vaan
todellinen kiiltävien kuulien kansanjuhla. Lukuisten sponsorien ja vahvan
järjestelykoneiston ansioista kisaan
on saatu myös huippuja miellyttävät
palkinnot, vaikka itse osallistumismaksut ovat äärimmäisen kohtuullisia, ja kun palkintoja jaetaan 64 parhaalle ryhmälle, riittää tälläkin puolella
iloa monille. Ilman huippuja ei taida
sponsoreita ilmaantua; en tiedä kukaan ei liene kokeillut... Me, jotka
jäämme tuon palkittavien ryhmän ulkopuolelle, saamme nautintoa sitten
aivan muuta kautta. Jatkuvasti pyörivät sivukilpailut, kahvila-/ravintolapalvelut, asetus-/ammuntakisat ja elävä

musiikki eivät jätä ketään kylmäksi ja
pettyneeksi. Palkinnot ja ranskalaisten huippujen läsnäolo korostuu kuitenkin täälläkin, kaikesta huolimatta.
Yksi monista palkittavista suorituksista on seurojen välinen kisa siitä, mikä
seura houkuttelee paikalle eniten kiiltäviä kuulia ja satunnaisia ohikulkijoita. Tässä teemassa me voisimme
Suomessa panna vielä paremmaksi.
Helsingin juhliessa 450-vuotista olemassaoloaan järjestetään kisa, jonka ideana on saada paikalle yksi kokeneempi harrastaja kuuden kuulan
kanssa ja hänen ympärilleen rakennetaan joukkue muista innostuneista. Osanottomaksuja ei peritä ja palkinnot ovat lähinnä symbolisia. Tämä
edellyttäisi sitä, että suomalainenkin
aktiiviharrastaja edes kerran kesässä lähtisi vain viihtymään kentälle ilman sitä jatkuvaa Euron kiiltoa silmäkulmassa. Onhan meitä tällaisiakin
toki jo monia, mutta meitä ei ikinä ole
liikaa. Innokkaan aloittelijan onnistumisen ilo on sekin kivaa katseltavaa.
Kaikkea tässä maailmassa ei onneksi
mitata kahisevana tuohena. Suosittelen joskus kokeilemaan. Toivottavasti jokaisen pelaajan tuttavapiiriin
kuuluu sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät vielä ole saaneet petankkikipinää.
Sosiaalinen kanssakäyminen myös
muiden ihmisryhmien kanssa on hyvin suositeltavaa.

SM-kisa on edessä ja siinä on myös
iloisen kansanjuhlan aineksia. Eväspusseihin panostamalla siten, etteivät niissä vain pelaa keskenään samoissa joukkueissa pääkisasta pudonneet, olisi tuo Mayonnaisen henki saavutettavissa. Rautatientorin satunnaiset eväspussikisailijat ovat valitettavasti vuosittain mahtuneet kahden käden sormiin.
Ricard Trophy on tavoitellut Suomessa Marseillaisen ja Mayonnaisen perintöä ja lienee päässyt lähimmäs alkuperäistä ideaa. Hyvä näin, mutta
siinäkin tuo pääpalkinto on jäänyt
päällimmäisenä sivusta asiaa seuranneen mieleen ja varsinkin sivukisoille toivoisin vilpittömästi menestystä ja
laajaa näkyvyyttä. Kansanjuhlia todella tarvittaisiin ja toivottavasti joku sellaisen onnistuu todella saamaan aikaan.
Tervetuloa Lahteen ja muistakaakin
houkutella työkaverit, sukulaiset ja
tuttavat mukaan kannustamaan ja
kisailemaan kanssanne eväspusseista. Tavoitteena on saada vähintään
puolet lisensseistä Lahteen näytille ja
vähintään 60 kierrosta oheiskisoja
peluutettua. Kun vielä näissä olisi
mukana enempi kiiltäviä kuin kuluneita kuulia, olisi yksi välitavoite taas
saavutettu.

HALUTAAN VUOKRATA!

ETSITÄÄN PELIKAVERIA!

Moni suomalainen petanque-urheiluseura
etsii puolilämmintä hallitilaa ensi talveksi
harjoittelukäyttöön. Tilaa saisi olla noin
100-200 neliötä ja korkeutta vähintään 3
metriä. Lattiana käy betoni, asfaltti tai maapohja. Mahdollisimman edullisesti, huonokuntoisetkin huomioidaan. Yst. vast. paikalliselle seuralle, yhteystiedot saa tämän
lehden toimituksesta.

Kaksi aloittelevaa ja kehityskelpoista petankin harrastajaa etsii joukkueeseen kolmatta vähän kokeneempaa pelaajaa. Meistä olisi ihan kivaa käydä useinkin kilpailuissa, jos saisimme vahvistukseksi ja oppaaksi yhden taitavamman ja taktiikasta
enemmän ymmärtävän henkilön. Yst. vast.
läheiseen puistoon tai kentälle, jossa olemme silloin tällöin heittelemässä.
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Sääntöasiaa - käsineet
Petankkia ei kannattaisi pelata ollenkaan alle 20 asteen lämpötilassa. Usein niin joutuu kuitenkin tekemään, varsinkin täällä kylmässä
pohjolassa.

kovaan, että kyllä se siellä
kielletään ja vetosi sääntökohtaan 16 eikä suostunut
sen enempää asiasta keskustelemaan.

Monta vuotta sitten, eräänä koleana
alkukesän aamuna, kysyin kilpailupaikalla alkupuhuttelua pitäneeltä
tuomarilta: Saako pelata hanskat kädessä?

Kyseisessä pykälässä ei käsineistä
kuitenkaan puhuta mitään! Aika laajasti pitää tulkita, jos ne luokittelee
tähtäyksen apuvälineeksi.

Olin varautunut tähänkin ja jatkoin
sääntövihkoa kädessäni heiluttaen:
Näyttäisitkö tästä sääntövihosta sen
kohdan?

Asia nousi äskettäin uudestaan esille luettuani Internetistä kansainvälisen tuomarin Mike Peggin artikkelin
aiheesta. Siinä hän on samoilla linjoilla allekirjoittaneen kanssa. Eli että
petanquen säännöt eivät kiellä käsineiden käyttämistä pelatessa. Lyhyesti suomennettuna hänen mielestään tähtäyksen apuvälineellä tarkoitetaan lähinnä kiveä, ylimääräistä
kuulaa, keppiä tms. Lisäksi hänen
mielestään käsineiden käyttäminen ei
anna epäreilua etua, paitsi ehkä pelkästään lämpimämpien käsien muodossa. Kumipinnoitteisten käsineiden
mahdollisesti antamaa hyötyä hän
pitää myös hyvin olemattomana.

Tähän homma sitten sillä kertaa
ikäänkuin hyytyi. Tuomari väitti kivi-

Jossain yhteiskuntajärjestelmissä on
kuulemma ollut käytäntönä "mikä ei

Vastaus oli tietenkin lyhyesti ja ytimekkäästi: Ei!
Joka olikin ihan odotettu vastaus, tämähän on jo kauan ollut yleinen käytäntö. Olin kuitenkin hieman tutkinut
asiaa etukäteen ja varautunut seuraavaan kysymykseeni: Miksei?
Tähän tuomari totesi: Siksi, kun se
on säännöissä kielletty.

Petanquen kansainväliset pelisäännöt, kohta 16:
Kierroksen ensimmäisen kuulan heittää joku pelaaja
siitä joukkueesta, joka on voittanut arvonnassa tai viimeksi pisteitä saaneen joukkueen pelaaja.
Pelaajalla ei saa olla heittohetkellä minkäänlaista tähtäyksen apuvälinettä, eikä hän saa piirtää uraa tai merkitä maahan alastulokohtaa. Heittäessään viimeistä
kuulaansa, hän ei saa pitää ylimääräistä kuulaa toisessa kädessään.
Kuulia tai maalipalloa ei saa kastella.
Jos ensimmäisenä heitetty kuula kierii kielletylle alueelle, on vastapuolen vuoro heittää ja näin vuorotellen, niin kauan kun sallitulla alueella ei ole yhtään kuulaa.
Jos iskun tai asetuksen jälkeen sallitulla alueella ei ole
yhtään kuulaa, sovelletaan käytäntöön pykälä 29:n mitätöintiä koskevia määräyksiä.

ole erikseen sallittua, on kiellettyä".
Sivistyneissä oikeusvaltioissa käytäntö lienee kuitenkin päinvastainen, eli
"mikä ei ole erikseen kiellettyä, on
sallittua", järkeä käyttäen tietenkin.
Sallittakoon siis käsineiden käyttäminen petankkia pelatessa, koska sitä
kerran ei ole säännöissä kielletty. Ainakin silloin kun sille on olemassa selkeä perustelu, eli viileä sää.
Mikkelissä SM-sarjan ylimääräisessä
karsinnassa tuli hommaa jo kokeiltua
ihan käytännössä. Tuomarina toiminut Jukka Salminen totesi asiaa tiedusteltuani, että "pelataan sääntöjen
mukaan" ja salli siis käsineiden käytön. Kokeilun perusteella niistä saatu
hyöty rajoittui tosiaankin vain siihen,
että oli hieman miellyttävämpää käsitellä suurinpiirtein jääkaappilämpöisiä kuulia.
JP

http://www.petanque.org/news/rules/
1999.11.08 by Mike Pegg mr.pegg@petanque.org
Can I wear gloves when playing petanque?
For some time there has been a misunderstanding or
perhaps I should I say a misinterpretation of the second paragraph in article 16.
Some have thought that the player must not use any
object to give aid in playing a boule to mean wearing
gloves. Well I'm afraid they are wrong. The objects
this rule means would be a stone, boule, stick or similar items that would be used to mark the landing or
stopping point of a boule or cochonnet. As for gloves,
it is very unlikely that they will give you an unfair advantage over your opponent, except you may have
warmer hands, throwing a boule wearing gloves is
more likely to put you at a disadvantage. Of course
there are some that think using gloves with rubber
grip lines etc., will give you an advantage but I think
this very unlikely.
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Tasoittelua

Erilaiset kuulat?

Petanquistien suuret tasoerot ovat
jatkuva ongelma. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, joissa puulaakiym paikallisturnauksissa ei pienessä
porukassa saada jännittäviä pelejä
aikaiseksi. Muutama lajiin tosissaan
paneutuva harrastaja vie vähemmän
aktiivisia mennen tullen ja he taas
aivan aloittelijoita samaan tyyliin.

Toinen mielenkiintoinen Mike Peggin
vastaus oli kysymykseen "Pitääkö
pelata samanlaisilla kuulilla?". Tästäkin on usein ollut epätietoisuutta,
mutta vastauksen mukaan pelaajalla voi olla esimerkiksi duppelissa vaikka kaikki kolme kuulaa erilaiset, kunhan ne vaan muuten ovat sääntöjen
mukaiset.

Uusi snadi
VMS-merkkinen synteettinen nypyläpintainen snadi on hyväksytty viralliseksi. Se on erittäin kestävä ja puusta tehtyjä raskaampana ei kellu lätäköissä eikä tuulikaan liikuttele sitä aivan niin helposti.
Kansainvälisissä pelisäännöissä sanotaan, että snadin tulee olla puuta.
Tämä sääntö pätee edelleen eikä
kaikkia muovisia ole nyt automaattisesti sallittu. VMS-snadi on saanut
erillisen hyväksynnän ja muiden valmistajien pitää hakea vastaava paperi
mahdollisille omille muovisille versioilleen.
JP

Pidä huolta!
Kannattaa taas huomioida
se, että kaikki petankkikisoja seuraavat ohikulkijat eivät välttämättä ole liikkeellä rehellisin mielin. Rautatientorin SM-kisoissa on
kuulemma joitakin kasseja
kadonnut reunimmaisten
kenttien laidalta, Tukholman Mayonnaisessa katosi
ainakin kuulia ja Baltiqueduppelissa Helsingin Sepänpuistossa peräti koko
reppu. Eli pitäkäähän huolta vehkeistänne!

Tasoerojen kaventamiseen on yritetty keksiä kaikenlaisia konsteja. Näiden pohtiminen on tietenkin juuri niiden intresseissä, jotka toistuvasti joutuvat nöyryytetyksi parempiensa toimesta. Yksi helposti mieleen tuleva
tapa on asettaa rajoituksia lisenssipelaajille tai antaa tasoituksia heidän
vastustajilleen. Vaikka eihän siinä mitään järkeä ole. Jokainen meistä varmaan tuntee jonkun huonon pelaajan, joka hankkii lisenssin vuodesta
toiseen ja vastaavasti toisen taitavan,
jolla sellaista ei tänä vuonna satu olemaan.

Muunkinlaisia keinoja on nähty. Onpa
joskus tullut osallistuttua sellaisiinkin
kilpailuihin, joissa kaikki hyvät ovat
joutuneet heittämään vasemmalla/
huonommalla kädellään tai eivät ole
saaneet ampua lainkaan jne.
Ei siinä mitään, voihan noita konsteja silloin tällöin käyttää enempi hupiluonteisissa turnauksissa. Mutta jos
vastaavaa tehdään paikkakunnan
mestaruussarjaksi itseään kutsuvassa kilpailussa, niin sitten ollaan jo aika
kaukana reilun urheilun perusperiaatteista. Pelattakoon siellä baarisarjoissa ihan miten tahansa, mutta kyllä
korkeimmassa mestaruussarjassa
pitäisi pelaajille antaa mahdollisuus
ratkaista paremmuutensa pelkästään
taitojen perusteella ilman minkäänlaisia keinotekoisia kikkailuja.
Alla on liittohallituksen paimenkirje
asiaan liittyen.
JP

Tasoitusjärjestelmät petankissa
Joissakin PR-kilpailuissa, paikallisturnauksissa ja vastaavissa on ollut sellainen käytäntö, että on rajoitettu Suomen Petanque-Liitto (SP-L) ry:n pelilisenssin omaavien pelaajien määrää joukkueissa tai annettu pistetasoituksia heidän vastustajilleen.
Pelaajia ei kuitenkaan oikeasti voi asettaa paremmuusjärjestykseen sillä
perusteella, että onko heillä lisenssi vai ei! Moni petankin harrastaja hankkii
lisenssin esimerkiksi pelkästään saadakseen Suomen Petanquelehden.
Siksi lisenssinhaltijoiden "rankaiseminen" ja epätasa-arvoiseen asemaan
saattaminen kilpailuissa ei voi olla mitenkään järkevää eikä suotavaa.
SP-L:n ja sen jäsenseurojen yhteinen etu on, että mahdollisimman moni
lajin harrastaja hankkii lisenssin. Lisenssipelaajien määrä vaikuttaa lajimme arvostukseen ja muun muassa erilaisten avustusten määrään.
Siksi SP-L:n hallitus toivoo, etteivät liiton jäsenseurat eivätkä muutkaan
lajin parissa toimivat ja kilpailuja järjestävät tahot käyttäisi lisenssin omistamiseen perustuvia tasoitusjärjestelmiä.
Suositeltavampi tapa pelaajien tasoerojen kaventamiseen tarvittaessa on
huomioida esimerkiksi pelaajien saavuttamien SM-mitaleiden määrä tai
edellisvuoden rankingpisteet.
Helsingissä 26.3.2000
Suomen Petanque-Liitto ry:n hallitus
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Konekiväärin
korjaus ja huolto
- Ampumisen lyhyt oppimäärä
Ilonpilaaminen on tekniikkalaji. Yleisesti ottaen on neljä tapaa ampua.
1) Rautaan
2) Kuulan juureen
3) Eteen (putoamispaikka 20-30 cm
ennen kuulaa)
4) "Skeda", tuo Suomessa taajaan
esiintyvä, jonkinnäköinen kiihdytetty
mummunvieritys (Suom. huom)

Kirjoittaja on joskus luokitellut ampujat häiriköiksi,
jotka lapsuudessaan särkivät toisten vaivalla rakentamat hiekkalinnat. Pahimmat niistä ovat muiden
luonteenvikojensa ohella lisäksi varkaita, jotka pihistävät kunnian itselleen. Alkuperäinen poliisiradion
koodi törkeästä ryöstöstä on petanqueslangissa
vääntynyt sanaksi carreau.

na vartalosta. Niinpä käsi poikkeaa
helpommin suunnastaan ja vartalon
tasapaino järkkyy helpommin.)
Matala ammunta
+ linja löytyy helpommin
- perille ammuttaessa ja pitkille matkoille tarvitaan voimaa. Voima syö
tarkkuutta
- eteen ammuttaessa kenttä voi vaikuttaa suorituksiin.

Venyttely ennen peliä on ensiarvoisen
tärkeää. Keho pitää saada lämpimäksi ja löytää ampumiseen tarvittava
herkkyys. Jotkut avaavat paikkansa
pelaamalla ylipitkiä matkoja, jotta
pelitilanteessa suoritukset tuntuisivat
helpommalta. Kysymys on enemmänkin tunteesta eikä järjestä.

Teknisiä vinkkejä

Ranskassa esiintyvän käsityksen
mukaan ammunnan harjoittelu lyhyelle matkalle on fiksumpaa. Ammunta on tekninen suoritus, joten lyhyelle
on iisimpää hakea heitto kasaan ja
katsoa, että systeemi toimii.

Kärjistetysti voidaan sanoa, että ne,
jotka hakevat rautaa, juurta tai vähän
eteen, luottavat taitoonsa. Rautaisku
on näistä vaikein eikä se tuota karoa
niin helposti. Suorituksen pitää olla
täydellinen.

1. Jousta polvista, mutta älä ponnista jaloilla. Heitosta tulee pehmeämpi
ja kaari muodostuu luonnollisemmin.

Siinähän etsitte löytääksenne, minä
juon sillä välin kahvia ja odotan, että
kerrotte minullekin.

2. Ranne koukkuun, kuulaan kierrettä.

Jyrki Matikainen

Isoäitiversiolla tulittavat hakevat tulosta johtotähtenään se, että keskimäärin tulos on parempi, jos kuulan pudottaa ringin ja maalin väliin.

3. Kuula pois kämmenen pohjasta.
Tehostaa kierteen syntymistä.

Ei ohi
- Pidä linja ja jenga, sillä matka löytyy aikanaan

Perusedellytys luonnollisesti on heiton pysyminen linjassaan. Mikäli hudit tahtovat säännönmukaisesti poiketa linjasta, tekniikka mättää.
Petanquemiesten kahvipöytäkeskusteluissa puhutaan kauniista kaaresta
ja sen mitä moninaisimmista hyödyistä.
+ vähemmän voimaa ( herkempi, tarkempi & helpommin muunneltavissa
kentän mukaan)
+ kuulien takaa ammunta on rutiinia.
Kaaren ongelmat:
- Saattaa pompata helpommin yli
- vaikeuttaa linjan säilymistä. (Irrotushetki korkeassa heitossa tapahtuu
myöhemmin, joten käsi on kauempa-

4. Saata käsivarsi kuulan linjaan heiton jo lähdettyä kädestä. Auttaa suuntaan.
5. Heiton loppuvaiheessa, sen viimeisellä kolmanneksella, avaa ranne
rohkeasti pystyyn sormet ylöspäin. Se
auttaa kaaren syntymiseen ja varmistaa, etteivät näpit paina kuulaa alaspäin.
6. Älä kumarru liian syvään heiton
loppuvaiheessa, auttaa kaaren syntymiseen.
7. Älä juokse heiton perään. Turha
pilata onnistunutta suoritusta.
8. Mitä teetkin, tee se pehmästi repimättä, nykimättä.
9. Jos se menee ohi, so what mutta
analysoi, miksi.

Tuttu tilanne: Ennen peliä lämmitellessä ammunnat osuvat
naps, naps ja naps, mutta pillin
soimisen jälkeen itse pelissä onkin jo vaikeampaa?
Ilmiö johtuu pääasiassa siitä, että
nopearytmisessä heittelyssä
suoritus toistuu tiuhaan tahtiin ja
tuntuma säilyy. Pelin aikana
sen sijaan pääsee aika harvakseen heittämään, ehkä vain pari
kuulaa varttitunnissa, ja tuntuma
ehtii kerta kaikkiaan kadota.
Jonkinlaisesta lihasmuistista
lienee kysymys. Juuri siksi monet pelaajat haluaisivat heitellä
pelin aikana kentän sivussa,
mutta sehän on nykyään säännöissä kiellettyä.
Hyvän lihasmuistin saavuttaminen vaatii, ei sen enempää kuin
vain useiden vuosien systemaattista harjoittelua.
JP
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Sitä sun tätä
Noviisi menetti hampaansa

Netistä lainattuja:

Hyvin meni!

Petanquen parissa aloittelijan vaivat
ovat moninaiset. Jatkuvien nöyryytysten, epäonnistumisten ja ylenpalttisen
mielipahan lisäksi tässä lajissa on
mahdollista menettää hampaansa.

Kaikkihan tuntevat teorian, jonka
mukaan miljoonaa kirjoituskonetta
umpimähkään takovat miljoona apinaa tuottaisivat ajan mittaan kaikki
Shakespearin teokset. Internetin ansioista tiedämme nykyään, ettei tämä
pidä paikkaansa.

Ykkösjoukkue voitti seitsemästä pelistään kaikki muut paitsi kuusi.

Mekö muka neuvottomia?

Kymmeneltä laivasta ulos, vatsantyhjennys terminaaliin. Kahdeltatoista
ulkona kisoista. Kolmelta rahapelien
kunkkuja. Viideltä maailman parhaita. Seitsemältä korttipelien kunkkuja.
Yhdeksältä painimista. Yhdeltätoista
Pertsa suorille käsille ja lopusta ei
muistikuvaa.

Pelasimme hupi-duppelia Helsinki
Petanquen hallilla. Vastustaja keräili
kuuliaan yli kymmenen metrin päästä ja syötti snadin minulle. Uusi, vastikään hyväksytty VMS:n suht' painava teknosnadi lipsahti pääsiäiskäsistäni suoraan purukalustoon. Etuhammas murskaantui juuresta asti katkilohki pieniksi palasiksi. Kanssapelaajien vallattomien naurunpyrskähdyksien säestämänä meikäläinen sylki
verta ja leegonsiruja tantereelle.

Top-4 vitsit

Vakava sähkökatkos keskustan tavaratalossa. 20 petankistia juuttui rullaportaisiin.
Varoituksen sana!
Pitää varmaan meidän kaikkien lopettaa kuulien viskominen jos se on
urheilua. Urheilijahan ei tunnetusti tervettä päivää näe.

Olen kuullut monia huonoja ja muutamia kohtuullisen hyviä kuitteja tapahtuneesta ja tahdon jakaa ne kanssanne.

Otsikoita

1. Join cocista pelikentällä. Martti
Hakonen, EPA: - Oletko Matikainen
tietoinen, että cola-juomat saattavat
viedä hampaasi?

Aalto jälleen MM-kisoihin

2. Tamperelainen. - Kun koulussa
pelattiin pesäpalloa, olitko sinä lyöjä
vai sieppari?
3. Isoveli -Sinun pitäisi harrastaa jotain vähemmän vaarallista, jotakin,
joka sopisi sinulle.
4. Ystäväni - Lähdetäänkö syömään
hamparilaisia? (kaveri joka snadin
heitti oli Porilainen)
Pelikavereillani, silloin kun ne äityvät
hauskoiksi, on tapana mummunvierittää snadi jalkoihini, tuoda se suoraan käteeni tai pyytää minua hakemaan se, ettei satu mitään vahinkoa.
Muistutan, että vitsit kuluvat mutta, jos
lähiaikoina keksitte jotain sukkelaa,
minä kuuntelen mielelläni.
Jyrki Matikainen

Ruotsiin tai Viroon pelimatkalle?
Tässä kokeneen kaverin ohjeet reissuun:

Luuserit ja toukohousut ei ota ja me
ollaan sankareita ihan jokainen!

Tällaisia otsikoita on viime aikoina erilaisissa yhteyksissä nähty,
ei tosin ehkä aina petankki-aiheisia:

Aalto pikkuhiljaa isoon rooliin
Ahonen paras suomalaisista
Kankkunen saamassa potkut?
Saarinen tekee tuloaan tuomarina
Ylönen etsii paikkaansa joukkueessa
Lehtisen riesana jatkuvat loukkaantumiset
Tikkanen hakee kolmea kultaa tänä vuonna
Niemisen SM-jahti jatkuu pääkaupunkiseudulla
Ja tietenkin:

Häkkinen tavoittelee taas Maailmanmestaruutta
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Maailmalta
Petanque Club de Monastir - Pelireissulla Tunisiassa
Suomalaiset ovat mailman eri arvoturnauksissa saaneet kylmää
kyytiä tunisialaisilta. Allekirjoittaneella oli tilaisuus tutustua sikäläiseen petanque-kulttuuriin ja pelata ex-maailmanmestareiden kanssa.
Tunnetusta turistirysästä Soussesta
on parinkymmenen minuutin matka
Monastirin kaupunkiin. Sikäläiset pelaajat kokoontuvat ns. vanhan kaupungin muurien varjoon joka päivä
kello 17.00 ottamaan mittaa toisistaan. Taksilla paikan löytää vaivattomasti. Osoitteeksi ilmoitetaan presidentin hauta ja sinne päästyä kysellään parveilevilta poliiseilta petanquekentän tarkempi sijainti.
Tunisialaisia pelaajia sen kummemmin tuntematta jäin käsitykseen, että
paikalla oli maailmanmestareitakin.
Ainakin eräs eebenpuun värinen kaveri näytti, miten asetetaan retro noin
kahdeksaan metriin.
Pelikentät olivat sekä vaihtelevia että
vaativia. Kovan ja viettävän hiekkaalustan kätköistä löytyi turhankin helposti kiviä, puunjuuria, taateleita, oliivinsiemeniä. Aluksi tuskaa tuotti
myös etelän iltojen pimeys. Pelipuistoa reunustaviin muureihin oli kiinnitetty haloqeenilamppuja, jotka sytytettiin iltaisin sitten, kun yhtään mitään
ei enää nähnyt. Räikeissä keinovaloissa, puiden ja pensaiden varjoissa, etäisyyden arvioiminen oli parhaimmillaan mielenkiintoista ja pahimmillaan epätoivoista.
Jouduin suoraan välipelaajaksi erittäin kovatasoiseen peliin. Epäonnistuin ja minut siirrettiin yhden pelin jälkeen taitamattomampien kanssa pelaamaan. Ensimmäinen ilta pelaillessa menikin naisten ja lasten kanssa.
Seuraavana iltana minut kutsuttiin
keskitason peliin ampujaksi. Pelasin

hyvin ja ansaittuani kiitosta parhaimmat pelaajat ryhtyivät kyselemään ja
antamaan vinkkejä parantaakseni
tekniikkaani.
- Kierrettä kierrettä.
Peli-iltojen myötä tuli selville, ettei tunisialaisia lisenssipelaajia ole kuin
2500, joten laji on sielläkin pieni. Kuitenkin jokainen seuraamani pelaaja,
tasostaan riippumatta, tiesi niin tekniset ja taktiset perusseikat.
- Tulokkaille opetetaan, miten pelataan. Tunisiassa on toimiva valmennusjärjestelmä.

Kulttuurieroja
Systeemi vaikutti autoritääriselta.
Huippupelaajat komensivat taitamattomampia mielensä mukaan joko
asettamaan tai ampumaan. Niinikään
he myös päättivät suoritettavasta heitosta, pudotuspaikoista, linjoista ect.
Oli huvittavaa seurata, miten eräässä kinkkisessä tilanteessa joukkueeni
ampuja kinasteli vastustajan pelinjohtajan kanssa siitä, mitä minun pitäisi
tehdä.

Saadakseen kiistan ratkaistua ne
pyysivät minua etukäteen näyttämään perusasetukseni niin pystystä
kuin kyykystä. Sitten ne analysoivat
luontaista sivukierrettäni ja yksissä
tuumin komensivat minut ampumaan.
Minkäänlaisia aluerajoja ei ollut. Peli
saattoi jatkua kahvion kalustuksen
seassa, puun takana, muurin vieressä. Ringin reunoja ei kunnioitettu, jokainen varasti varsinkin pituussuunnassa niin paljon kuin kehtasi. Pudotuspaikkoja lanattiin mieleiseksi ja
roskia viskottiin sivuun. Toisaalta
ampujan ampuessa reikiä, kentän
laidalla suoritettavaa hakemista ei
näkynyt.
Tunisialaiset eivät vastustajiaan kätelleet, ei ennen eikä pelin jälkeen.
Lienivätkö pelaajat sitten niin tuttuja
keskenään, ettei sitä katsottu tarpeelliseksi. Läpsyttelyä ja kiittelyä ei
myöskään pelin aikana esiintynyt, ilmeisesti onnistumista pidettiin rutiinisuorituksena.
Selkeä heikkous, joka tunisialaisia
pelaajia vaivasi, oli heidän kiihkeä,

Suomalaisilla mahdollisuus Maailmanmestareiden oppiin
Monastirin Petanque Clubin ex-puheenjohtaja, Ahmed Ehaieb toivottaa kaikki suomalaiset petanquen
harrastajat tervetulleeksi tutustumaan tunisialaiseen petanqueen.
Udellessani mahdollisuuksia saada
valmennusta, hän lupasi sen järjestyvän mutkattomasti ja halvalla.

keräämään sopiva 3-4 hengen porukka ja opintomatkalle Tunisiaan.
Ehaieb lupasi valmentajien räätälöivän jokaiselle ryhmälle opetusta toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ammuntaa, porteita, taktiikkaa.. Kielinä toimivat ranska, saksa tai tapauksesta riippuen myös englanti.

Viikon ajan joka päivä kaksi-neljä
tuntia yhteensä vajaa 500 markkaa.
Opettajina joko maailmanmestari tai
heidän valmentajiaan. Ei muuta kuin

Halukkaat voivat ottaa yhteyttä herra Ahmed Ehaiebiin, joka järjestää
asian. Fax 03 503645 / 03 502242.
Tarkempia tietoja toimitukselta.
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...
tempperamenttinen luonteensa. Kokeneilla, hyvilläkin pelaajilla kierrokset tuppasivat nousemaan liiaksi ja
pelistä tuli kiireistä roiskintaa. Toisaalta hupipelitkin otettiin tosissaan, suomalaisille tyypillistä pelailua en nähnyt.
Huonot suomalaiset häviäjät häviävät
eri tavoin huonosti kuin tunisialaiset.
Pelin mennessä pieleen, suomalaisittain tyypillinen alistunut kyräily, selittely ja epäonnistuneen pelikaverin
mollaaminen röökipaikalla selän takana jäi Tunisiassa vähemmälle.
Syyttely, kiukuttelu ja suora kaverin
parjaaminen hävityn pelin jälkeen oli
tapa 'a la Tunis kestääkseen vain
hetken, kiihkeän minuutin pari. Paitsi
olettamani MM-kävijät, he pysyttelivät rauhallisena koko ajan.
- Kuulat, tilanteet ja pisteet tulevat ja
menevät.
Itse pelitilanteessa käyttäytyminen oli
mallikelpoista. Ringissä vastustajalle annettiin keskittymisrauha, eikä liikkumista sallittu. Omalla vuorolla kenttä otettiin haltuun automaattisesti,
pelikumppanit sijoittuivat välittömästi
snadin viereen ja ajoivat vastustajat
loitommalle. Yksikään hyvä pelaaja ei
keskittynyt ringissä vaan sen ulkopuolella.
- Heitto on moneen kertaan harjoiteltu automaatio, siinä ei ole mitään
miettimistä. Eikä varsinkaan ringissä.
Taktiikka oli hyökkäävää. Perusajatus oli se, että laitetaan yksi sinne päin
ja tulta lopuilla. Aivan huippuja lukuunottamatta, pelaajat olivat useimmiten parempia ampumaan kuin
asettamaan. Asetuksieni tökkiessä
minut pari kertaa siirrettiin välittömästi
ampujaksi.
Peli pyrittiin pitämään mahdollisimman avoimena ja yksinkertaisena.
Kaikki mikä haittaa, ammutaan pois.
Joten sivukierteiden käyttöä en päässyt näkemään kertaakaan. Kauttaaltaan pelitapa oli hyvin rohkea.

Turistimatkalle
MM-kisoihin!
Ammunta suunniteltiin erikseen. Rivikanuunan pelinjohtaja komensi
ampumaan rautaan, koska lyhyt kentän luonteen vuoksi pomppasi helposti yli. Todelliset huippuampujat tulittivat hieman eteen.
- Näillä kentillä on riskinsä ampua
eteen, joten vain taitavien kavereiden
kannattaa hakea helppoa karoa sitä
kautta. Tekniikan muunneltavuus on
homman avain.
Hieman pehmeämmillä paikoilla tulitus tapahtui kauniilla kaarella. Kovemmilla ammuttiin matalaa, kovaa
laakaiskua. Suoritukset olivat erittäin
nopeita, sähäköitä. Monastirin pelaajista suurin osa ampui ns. kokovartalotekniikalla, vartalo eli voimakkaasti
suorituksen mukana. Suomalaisilta
tuttu jäykkyys oli haudattu vuosien
mittaan ammuttujen karojen mukana.
- Tosin ohilaukaukset heittivät useimmiten linjastaan.

Mielenkiintoinen kokemus
Pelireissu oli onnistunut. Ihmiset olivat erittäin ystävällisiä ja toivottivat
kovasti tervetulleeksi uudemmankin
kerran. Tarjottu tee oli hyvää ja vesipiipun polttelemisessa oli oma hohtonsa. Positiivisista kokemuksistani
huolimatta suosittelen tiettyjen kulttuurierojen vuoksi naisia matkustamaan Tunisiaan vain ja ainoastaan
miesseurassa. Yksinäiseen länsimaiseen naiseen Tunisiassa suhtaudutaan halukkaana lihapalasena, joten
jatkuvien lähentely-yritysten torjuminen saattaa käydä turhan raskaaksi.
"Ein" sanominen Monastirin petanquekentillä on taiteenlaji. Suomalaisille tyypillinen suora kielto on isku
vasten kasvoja. Pukeutumisessa
kannattaa ottaa huomioon maan tavat. Pitkät housut ja olkapäät peittävä t-paita on enemmän kuin suotavaa. Petanquekentälläkin.
Jyrki Matikainen

Pétanquen 36. Maailmanmestaruuskisat Portugalin Algarvessa São Brás
de Alportelissa 4.-8.10.2000.
Suomen Pétanque-Liitto järjestää kisoihin pelaajien ja kannattajien matkan yhteistyössä Tjäreborgin kanssa.
Matkalle lähdetään tiistai-iltana 3.10.
ja paluu on keskiviikkona 11.10. tai
kahden viikon matkalaisilla 18.10.
varhain aamulla. Algarvessa asutaan
Albufeirassa huoneistohotelli Olianassa. Matkaa sieltä kisapaikalle on
n. 40 km.
1 viikon matkan hinta on 2.690 mk.
2 viikon matkan hinta on 3.090 mk.
Hintoihin sisältyvät edestakaiset lennot Faroon Finnairin tilauslennolla,
lentokenttäkuljetukset ja oppaan palvelut kohteessa, majoitus kuten yllä,
peruutusturvamaksut ja lentokenttäverot sekä arvonlisävero. Hintoihin ei
sisälly aterioita, kuljetuksia kisapaikalle eikä kisalippuja. Lipun hinta
koko kisojen ajaksi on 5.000 esc.
Tavastian perinteinen Andaluciaopen singeli pelataan maanantaina
9.10. Albufeirassa.
Matkalle mahtuu mukaan 24 seuraavaksi minulle ilmoittautuvaa.
Terveisin
Hannu Laukkanen
kotipuhelin 09-2413447
laukkha@hotmail.com
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La Mayonnaise
Aloittelijoita ja Maailmanmestareita
Pääkilpailussa oli mukana 226 trippelijoukkuetta eli lähes 700 pelaajaa.
Suuri määrä perustui osittain siihen,
että mukaan oli saatu paljon sen tasoisia harrastelijoita, jotka Suomessa eivät juurikaan kilpailuihin osallistu. Aamun ensimmäisellä kierroksella tuntui siltä, että joka toinen joukkue pelasi äskettäin hankituilla kiiltävillä "halpahallikuulilla".
Suurimmissa suomalaisissa turnauksissa on nykyään pelaajia parin sadan tietämillä ja toinen mokoma ehkä
saataisiin mukaan hyvällä markkinoinnilla ja ennen kaikkea osallistumismaksuja alentamalla. 150 markkaa parista trippelipelistä ei moniakaan aloittelijoita houkuttele. Mayonnaise-tyylinen vain 60 markkaa joukkueelta sekä runsaat määrät tavaraja rahapalkintoja vetäisi varmaan paljon paremmin.
Meillä useimpien kilpailujen rahoitus
perustuu pelkästään osallistumismaksuihin. Niistä yleensä 60 % jaetaan palkintoina ja loppu jää järjestäjälle. Sen sijaan tämä Pohjoismaiden
suurimmaksi avoimeksi turnaukseksi kasvanut La Mayonnaise on hyvin
sponsoroitu ja rahapalkintojen osuus
taisi olla reilusti osallistumismaksuja
suurempi. Jo kolmannelle kierrokselle päässeet 64 joukkuetta saivat
omansa takaisin ja summa kasvoi
siitä joka kierroksella.

Mycket bra jättekiva keikka

Pettymys suomalaisille
Suomalaisia oli mukana La Mayonnaisessa enemmän, kuin monessa
pienessä kotimaan turnauksessa, eli
lähes 60. Puolustettavanamme oli
voitto sekä trippelissä että duppelissa. Aleksi ja Tuomas Leskinen sekä
Tero Haapanen joutuivat nyt taipumaan jo toisella kieroksella keskitason ruotsalaisjoukkueelle. Arttu Poikolainen ja Jukka Virtanen kunnostautuivat tällä kertaa kohtuullisesti
Miikka Kouvosen kanssa trippelissä,
jossa tappio tuli puolivälierässä. Hieman aikaisemmin he olivat upottaneet yhden Ruotsin lippulaivoista eli
yhdistelmän Caldoni/Verhagen/Moufid lukemin 13-7. Sijoille 5.-8. ylsivät
suomalaisista myös Henri Palmqvist,
Olli Sinnemaa ja Jarmo Heinonen.
16 parhaan joukossa oli kaikkiaan 5
suomalaisjoukkuetta ja olisi ollut varmaan enemmänkin, jos meikäläiset
eivät olisi joutuneet pudottelemaan
toisiaan. Kolmannella kierroksella
Soikkeli/Pöyry/Myllymäki joutuivat toteamaan naisjoukkueemme Nieminen/Raitasuo/Kankaanpää paremmaksi. Holopainen/Mäkelä/Jakonen
tiputtivat trion Kankkunen/Siro/Häkkinen ja tulivat seuraavalla kierroksella itse tiputetuiksi joukkueen Palmqvist/Sinnemaa/Heinonen toimesta.
Koivunen/Haapanen/Kaunisto pelasivat hyvin ja pitkälle, mutta törmääminen neljännesvälierässä maajoukkueeseemme Poikolainen/Virtanen/
Kouvonen päätti heidän kilpailunsa.

Ainoa mitalisijamme, jos kaikkia pienimpiä oheiskisoja ei lasketa mukaan, irtosi sekaduppelissa. Siinä Teija ja Hannu Muuri pelasivat finaalissa pääkentällä saaden hopeaa.

"Känä on kone"
Ranskalainen Philippe "Känä" Quintais, viisinkertainen maailmanmestari,
oli koko viikonlopun ehdoton tähti.
Perjantaina aloitettu 64 pelaajan singeli oli hänelle vain alkulämmittelyä.
Ainoan vähän tiukemman pelin siinä
hän joutui pelaamaan välierässä
omaa maanmiestään Hervé Concedieuta vastaan. Finaali ruotsalaista
Pablo Patronia vastaan oli taas aivan
läpihuutojuttu. Oikea malliesimerkki
siitä, kuinka vastustaja alistuu kohtaloonsa jo pelin alkuhetkillä. Suomalaisista Känää vastaan pääsivät pelaamaan Olli Sinnemaa ja Jarmo
Heinonen alkukierroksilla.
Trippelissä Känä pelasi Hervé Concedieun ja Jean-Luc Robertin kanssa. Yksi tiukka paikka heillä oli puolivälin paikkeilla Ruotsin naisjoukkuetta vastaan, 13-11. Myös pelissä meidän omaa Erikssonin Jokkeamme ja
hänen kahta ruotsalaiskaveriaan vastaan nähtiin tiukkaa vääntöä ajoittain.
Joken joukkue ampui snadin ulos
peräti viisi kertaa peräkkäin, mutta
kuuliin osuminen tuntui olevan usein
vaikeampaa. 13-8 ranskalaisille. Finaalin he veivät taas näytöstyyliin neljällä kierroksella 13-0.
Kuvia singelistä - Mikko Soikkeli
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... 26.-28.5.2000 Tukholma / BK Grönbrallan
Duppelissa Känä pelasi järjestävän
seuran Harko Verhagenin kanssa.
Kun myös hän pelasi erinomaisesti,
ei muilla ollut juurikaan mahdollisuuksia. Välierässä tosin vastassa olleilla
ruotsalaisilla oli tilaisuutensa, kun aikarajoitteisen pelin kuulutettiin olevan
viimeisellä kierroksella. Tilanne oli 74 ja Känä oli juuri ampunut tuplareiän (!). Ruotsalaisilla oli ykkönen sisällä ja neljä kuulaa jäljellä. Toinen
meni sisään ja kolmaskin, eli tasatilanteessa oltiin. Kahdesta viimeisestä kuulasta olisi pitänyt saada vielä
jompikumpi pisteeksi ja Känä olisi
kaatunut 7-8. Mutta ensimmäinen
osui Harkon etukuulaan työntäen sen
kakkoseksi ja viimeinen ampumisyritys työnsi sen vielä jopa ykköseksi,
lopputulos 8-4. Finaali sitten taas tylysti 13-0. Känä ja Harko antoivat
koko 64 joukkueen duppelikisassa
vastustajille yhteensä vain 5 pistettä!
Aika murskaavaa ylivoimaa.
Kaikkien kolmen kilpailun voitto tuotti Känälle henkilökohtaisesti arviolta
kymppitonnin verran paikallista valuuttaa eli noin 6,500 markkaa. Sen
lisäksi järjestävä taho ilmeisesti maksoi ranskalaisten matkat ja ylöspidon.
Samanlaisen keikan kun heittää jonnekin joka viikonloppuna, niin kyllähän tässäkin lajissa voi ammattilaisena tienata ihan kohtuullisesti.

Pyttyjahtia ja huhuja

Tulokset:

Lauantai-iltana baarissa Känä lupasi
seuraavana päivänä haastattelun
Suomen Petanquelehdelle. Hän ei
osaa juuri lainkaan englantia ja allekirjoittanut ei vastaavasti hallitse yhtään ranskaa, joten tulkin kanssahan
se olisi pitänyt hoitaa. Homma meni
kuitenkin hieman pieleen, koska
Känä oli melko kiireinen pelatessaan
kahta kilpailua yhtäaikaisesti ja toimittajan päivästä iso osa kului kiertopalkinnon metsästämisessä. Junnumme
olivat unohtaneet pokaalin kotiin ja se
tuli perässä lentorahtina. Ehkä 400500 markan hintaisen pytyn rahtikulut olivat noin 700 markkaa ja päälle
vielä 2,5 tunnin ja yli sadan kilometrin "leppoisa" ajelumatka Arlandaan
ja seikkailu lentoaseman alueella.

Öppen Singel, 64 lag
1. Philippe Quintais - FRA
2. Pablo Patron - DON
3. Hervé Concedieu - FRA
4. Amal Moufid - MAR

Mutta eiväthän nämä maailmantähdet edes ole pokaaleista kovin kiinnostuneita. Huhujen mukaan yksi
Känän viikonloppuna tienaamista palkintopytyistä päätyi erään viehättävän
suomalaisneitokaisen kirjahyllyyn.

Öppen dubbel, 64 lag
1. Philippe Quintais, Harko Verhagen
- FRA/GRÖ
2. Anreas Strandberg, Rickard Nilsson - NOB
3. Björn Johansson, Dick Nilsson RVK
3. Maths Lind, Åke Borgström - FPS

Liikkeellä on ollut myös huhuja, että
Känä nähtäisiin vielä tänä kesänä
Suomessakin, joten tehdään se haastattelu ehkä sitten. Tai viimeistään
Portugalin MM-kisoissa.
JP

Teija ja Hannu sekaduppelin finaalissa

Öppen trippel, 226 lag
1. Philippe Quintais, Hervé Concedieu, Jean-Luc Robert - FRA
2. Åke Borgström, Maths Lind, Staffan Lund - FPS
3. Jonas Jacobsen, Dick Nilsson,
Fredrik Bäckman - RVK
3. Andreas Strandberg, Kristian Eklund, Rickard Nilsson - NOB
5. Henri Palmqvist, Olli Sinnemaa,
Jarmo Heinonen - FIN
5. Arttu Poikolainen, Jukka Virtanen,
Miikka Kouvonen - FIN

Mix dubbel, 32 lag
1. Leif Eriksson, Iwona - TBC
2. Hannu Muuri, Teija Muuri - FIN
Duppelin välierät,
Känä ja Harko oikealla
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Katukysely
Kysely tehtiin Tukholman
La Mayonnaise -reissulla
toukokuun lopulla 2000.

Kysymykset:
1. Nimi, ikä, siviilisääty, ammatti,
kotikunta, seura?
2. Kuinka kauan olet harrastanut
petanqueta? Parhaat ja huonoimmat ominaisuutesi? Tavoitteesi?
3. Idolisi lajissa? Perustelut?
4. Onko petanque urheilua? Suhteesi alkoholiin petanquen yhteydessä?
5. Kuinka Suomen MM- ja muut
edustusjoukkueet pitäisi valita?
6. Voittaako Suomi joskus Maailmanmestaruuden? Koska? Kuinka siihen päästäisiin?
7. Kuinka lajiin saataisiin lisää harrastajia?
8. Osallistutko Lahden SM-kisoihin? Mitä mieltä olet viikon SM-tapahtumasta? Missä seuraavat SMkisat vuonna 2001?

1. Ville Järvi, 14, naimaton, koululainen, Espoo, Peesi.

1. Harri Tyyskä, 36, naimisissa, painaja, Mikkeli mlk, Droppi.

2. Noin 5 vuotta. Voin saada hyvän
asetusvireen päälle, olen välillä liian
hätäinen. Pärjätä hyvin isossa kisassa.

2. 5 vuotta. Hyvä kilpailija taitoihin
nähden. Voittaa.

3. Miska Nieminen, koska hän opetti
minulle tyylini.
4. Ei. Huono juttu juoda.
5. Valita erikseen.

3. Ei ole, mutta kunnioitan kaikkia
pelaajia.
4. On. Eivät sovi oikeissa kisoissa.
Ajanviete ja petankki ok.
5. Ranking, karsinnat.

6. Ei, paitsi junnut vuonna 2001.

6. Todennäköisesti ei. Lajiin tulisi kasvaa eikä vain ruveta pelaamaan.

7. Enemmän lajin esittelyä.

7. Esillä olemalla ja tiedottamalla.

8. Joo, soon ihan jees. Vuonna 2001
Espoossa.

8. Kyllä. Hyvä juttu, ei tarvitse matkustella joka viikonloppu. Ihan sama.

Valkeakoskella Roukon hiekkakentällä su 6.8.2000
alkaen klo 10.00. Pelimuoto trippeli PR.
Ilmoittautuminen ennakkoon puh. 03-5841929 / Riikonen
tai paikan päällä klo 9.00 - 9.30, jolloin on myös
ennakkoilmoittautuneiden varmistettava osanottonsa.

WALTIKKA
-TURNAUS
TERVETULOA!
KOSKI-PETANKKI ry

Osanottomaksu mk 150,- / joukkue maksetaan joko Luopioisten
SP 451076-20020479 tai paikan päällä osanottoa varmistettaessa.
Pääpalkintona kuuden hengen viikonloppupaketti puolihoidolla
Rantahotelli Waltikassa. Lisäksi mitalit ja tavarapalkintoja.
Kilpailupaikalla puffetti.
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1. Jarmo Heiska Heinonen, 25,
naimaton, opiskelija, Vantaa, SLP.
2. Aloitin kesällä 1989. Vahvuus: Henkinen tasapaino. Heikkous: Ehkä
pientä "peliraivon" puutetta. Tavoite:
Kehittyä paremmaksi ja tasaisemmaksi pelaajaksi ---> MM-kisoissa
menestyminen.
3. Ei suoranaista idolia. Markon itsevarmuus, Artun keskittymiskyky ja
Juuson tekniikka yhdistettynä voisi
olla mun idoli?
4. Kyllä petankki on urheilua. Ei vaan
kovin fyysistä, mutta eihän kaikki
muutkaan urheilulajit ole fyysisiä. Alkoholi: Pelastakaa pantterit!
5. Tällä hetkellä tää SM-sarjan kautta MM-kisoihin on ihan jees. Ehkä sitten joskus vuonna yks ja kaks olisi
ainakin hyvä miettiä valitsemista?
6. Ihan mahdollista, mutta ei todellakaan kovin todennäköistä ainakaan
lähivuosiin. Vaatisi paljon nuoria tulevaisuuden tähtiä. Määrä tuo laatua!
7. Jos mulla olisi siihen hyvä vastaus,
niin olisin sen varmasti jo jollekin kertonut.
8. Kyllä varmaankin osallistun. Hyvä
juttu toi viikon tapahtuma. SM-kisat
2001 johonkin vähintään keskisuureen kaupunkiin, keskeiselle ja viihtyisälle paikalle.

1. Riitta Kangas, 39, naimaton, systeemitestaaja, Helsinki, Kallion Kirkas.
2. Harrastanut lajia n. 3 vuotta, mukana SM:ssä 2 kertaa. Pelihermoa
on, rauhallinen pelaaja. Huonoa: pelitason epätasaisuus. Tavoite: Pelitaidot siten, että suoritukset ovat tasaisen hyviä, sekä edustuspaikka
ennen kuin olen 50 v.
3. Varsinaista idolia ei ole, mutta Lehdon Mikon kaltainen rauhallisen, pelikaveria innostavan ja positiivisen
asenteen omaava taitava pelaaja.
4. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä! Alkoholi ei kuulu petankkiinkaan,
onhan se myös urheilua. Minkä mallin annammekaan junnuille...
5. SM-sarjat on hyvä tapa selvittää
joukkueiden paremmuus.
6. Panostamalla junnuvalmennukseen MM saattaa olla mahdollinen.
Vrt. vastaus 4.

1. Mikko Sutta Soikkeli, 24, singeli, KouvolaEspooLahti, PetanqueKouvolaHelsinkiPetanqueKoski-KuulaLahtiBoule.
2. Reilu 10 v. Olen paras, mutta kuitenkin, ah, niin toukohousu. Tavoitteena rinki 2000-luvun alkupuolella.
3. Wave-Makro. Osaa halveksua ja
vihata toukohousuja arvonsa mukaan. On hienoa olla kuminpolttajamakron pahin vihollinen, just se
munkkipelaaja.
4. Uskon MTT:hen. Mitättömien keskinkertaisuuksien laji. Olen juuri nähnyt keski-ikäisen kaljamahaisen
Quintaisin pelaavan, ja uskoni petanquen urheilullisuuteen kaatui lopullisesti. Kalja on ihan jees.
5. Hyviä jätkiä ja asennetta kehiin.
SM-sarja on ihan ok, ehkä valintakin.
Kyllähän J ja M tietää.
6. Ei voita.

7. Helsingissä toimiva firmaliiga on
ainakin suosittu ja näkyvä. Pelaajamäärä lisääntyy jatkuvasti.

7. Lisää näkyviä turnauksia, houkuttelevia kisoja kaupunkien keskustoihin, hyvin organisoituja firmapuulaakeja.

8. Osallistun SM-kisoihin. Viikon tapahtuma on ok, mutta Lahtikin tuntuu kaukaiselta. Suosio + näkyvyys
oli parempi Helsingissä. Seuraavat
takaisin Helsinkiin (Rautatientori, Kaisaniemi ...).

8. Joo. Viikon SM trés jes. Tuo näkyvyyttä enemmän ja pelaajille aivan
upea tapahtuma. Jos Lahti menee
hyvin, uudestaan. Tre tai Turku hyviä
vaihtoehtoja. Hyvät kentät kuitenkin
tärkeät.
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PSC Järvenpää 10 vuotta
Petanque Sport Club Järvenpää on
nykyään tunnettu ja yksi menestyksekkäimmistä suomalaisista
petanqueseuroista. Mutta mistä
kaikki oikein sai alkunsa ja mitä on
tapahtunut seuran 10-vuotisen taipaleen aikana?

1990 - Syntytarina
Elokuun ensimmäisenä päivänä 1990
Markku Kukkohovi, Simo Kaura ja Kai
Kukkonen perustivat Petanque Sport
Club Järvenpää -nimisen seuran.
Syksyllä kolmikko esitteli seuratoimintaansa Järvenpään vapaa-aikamessuilla, jossa he tutustuivat as-oy
Liina-Pirkan petanque-piiriin. Yhdessä tuumin he päättivät etsiä hallin.
Pertti Tamm löysikin Vanha Valtatie
34:stä huonoon kuntoon rapistuneen
sementtivalimon, jonka omistajat
luovuttivat käyttöön kunnostusta vastaan.
Kunnostus toteutettiin talkoovoimin
seuran ensimmäisen puheenjohtajan
Markku Kukkohovin ohjauksessa.
Rainet ja Simo Kukkosen tuttavapiiri
oli työn avainryhmänä. Kymmenien
talkoolaisten kiitettävä työpanos ja
saadut tukilahjoitukset mahdollistivat
välittömän pääsyn harjoittelemaan ja
pelaamaan. Ensimmäiset kansalliset
kilpailut hallissa pidettiinkin jo samana talvena.

1991 - Toiminta käyntiin
Varsinaisesti petanque-harrastus alkoi leviämään Järvenpäässä vuoden
1991 alussa. Tuona vuonna PSC:llä
oli 101 jäsentä, joista peräti 38 junioreita (enemmän kuin missään muussa seurassa v. -91). Valitettavasti
näistä lajin parissa ei ole pysynyt kuin
muutama. Kuten tunnettua iän karttuminen ja muut lajit karsivat junnuja
pois lajimme parista.
Ensimmäinen liiton kilpailukalenteriin
kuuluva kilpailu järjestettiin elokuussa -91. Kisa nimettiin Järvenpään
kaupungin 40-vuotisen taipaleen kunniaksi nimellä Järvenpää -40. Nykyään kyseinen avoin duppeli järjestetään vuosittain ja vuosiluku elää Järvenpään kaupungin täyttämien vuosien mukaan.
Syksyllä -91 PSC aloitti ystävyysottelut Stockholms Boule Klubin kanssa Tukholmassa prinssi Bertilin hallissa. Nyt jo edesmennyt prinssi Bertil ehti myös itse heittämään järvenpääläisten kanssa. Seuraottelu käydään edelleen vuosittain vuoroin Järvenpäässä, vuoroin Tukholmassa.
Seuraotteluja PSC käy nykyään useita eri suomalaisseuroja vastaan. Tallinnalaista Kentaur -seuraa vastaan
on myös oteltu.

Prinssi Bertilin vieraana v. 1991. PSC:n Antti
Riihikanto, Ville Piipponen ja seuran perustajajäsen Kai Kukkonen mustissa paidoissaan.

1992 - Ensimmäiset
SM-mitalit
PSC:n ensimmäisen arvokisamitalin,
juniorien SM-pronssin, hankkivat
Miikka Kouvonen, Ville Piipponen ja
Olli Sinnemaa Merikarvialla kesällä 92. Kouvonen ja Sinnemaa voittivat
elokuussa Kouvolassa jo junnujen
duppelin SM-kultaa.
Samana vuonna seuran uutena puheenjohtajana aloitti Pertti Tamm.
Keväällä -92 PSC järjesti Suomen
Petanque-Liiton pyynnöstä hallillaan
juniorileirin. Lisäksi hallilla pelattiin
marraskuun alussa perinteeksi muodostunut Rivoli-trippeli, joka nimettiin
hotelli Rivolin kanssa tehdyn majoitussopimuksen innoittamana. Hotelli
lahjoitti kisaan komean kiertopalkinnon.
PSC:n Mauri Moisio aloitti useamman
vuoden urakkansa liittohallituksen
jäsenenä, ollen lopulta jopa vähällä
tulla valituksi liiton puheenjohtajaksi.

PSC:n sadas jäsen Matti Anttonen kukitetaan.
Vasemmalla taputtaa seuran perustaja-puheenjohtaja
Markku Kukkohovi. Kukat ojentaa seuraaja Pertti Tamm.
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1993 - Kansainvälisiä
edustustehtäviä ja SMkisajärjestelyt
Keväällä -93 järjesti PSC hallillaan
jälleen junnuleirin, tällä kertaa liiton
PM- ja MM-valinnan pohjaksi. Antti
Riihikanto ja Veli-Matti Myllymäki valittiin leiriltä edustamaan Suomea saman vuoden PM-kisoihin, Myllymäki
lisäksi MM-kisoihin Marokkoon. Tuomisina Myllymäellä PM-kultaa ja MMkisoista rutkasti kansainvälistä kokemusta.
Liitto myönsi PSC:lle järjestettäväksi
duppelin ja singelin SM-kisat yleisessä ja juniorisarjassa. Järvenpään
Rantapuistossa kesällä järjestetyissä
SM-kisoissa PSC:n kasvatit ottivat
junnuduppelissa kolmoisvoiton ja junnusingelissä kaksoisvoiton.
Saman vuoden syksyllä pelatussa
Suomi-Viro -maaottelussa junnujoukkue koostui kokonaisuudessaan järvenpääläiskasvateista.
-93 käynnistyneeseen SM-sarjaan
PSC sai heti kolme joukkuettaan,
mikä on pysynyt seuran joukkueiden
vakiomääränä koko SM-sarjahistorian ajan.

1994 - Ensimmäiset yleisen
ja naisten sarjan SM-mitalit
Vantaalla keväällä järjestetyssä yleisen sarjan SM-trippelissä PSC:n Samuli Kankkunen, Veli-Matti Myllymäki ja Antti Riihikanto hankkivat SMpronssin, samoin Mira Kyllönen naisten sarjassa.
Vuosi toi mukanaan myös muita SMmitaleita ja seuran pelaajien ja kasvattien menestyminen kisassa kuin
kisassa alkoi tulla tutuksi. Seuran
kasvatit Kouvonen ja Sinnemaa voittivat yleisen sarjan SM-kultaa Tampereella ensimmäisinä järvenpääläispelaajina.
Syksyllä aloitetusta kaikille avoimesta arvotuin joukkuein pelattavasta
keskiviikkosarjasta on tullut suosittu
tapahtuma, joka nykyisin kerää väkeä
ympäri pääkaupunkiseutua sekä Lahdesta asti. Talvisin pelataan Järvenpään petanquehallilla ja kesäisin
Rantapuistossa puistokahvila Terminan alueella petankkikehikon ympärillä.

1995 - Pohjoismaiden
Mestaruuskisojen järjestäminen suuri haaste
Vuosi -95 oli odotuksiin ja järvenpääläisen petanquen nousukierteeseen
nähden SM-kisojen osalta laiha, mutta joitain mitaleita sentään tuli. Vuoden kohokohdaksi muodostuikin PMkisojen järjestäminen Rantapuistossa 5. elokuuta. Järjestelyt onnistuivat
erinomaisesti ja kisojen jälkeen
PSC:stä onkin tullut yksi maamme
arvostetuimmista arvokisajärjestäjistä.

1996 - SM-trippeli Järvenpäässä ja historiallinen
ensimmäinen seura-SM
-titteli
Rantapuistossa kesällä järjestetyssä
yleisen sarjan SM-trippelissä seuran
joukkueet ottivat kaksoisvoiton. Kisan
voittaneet Miska Nieminen, JuhaPekka Siro ja Petri Turkkila edustivat
Suomea syksyllä yleisen sarjan MMkisoissa Saksan Essenissä.
Vuosi toi tullessaan myös lukuisia
muita SM-mitaleita. Porissa järjestetyissä naisten MM-kisoissa PSC:n
talkoohenkilöillä oli suuri vastuu kenttien rakentamisessa.

Junnuleiri Pelletierin vetämänä Järvenpään hallissa
90-luvun alussa. Tunnistatko tuttuja kasvoja?

Lokakuussa Anjalankoskella järjestetyissä ensimmäisissä seura-SM-kisoissa PSC otti kultaa.
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1998 - Pettymyksiä ja
menestyksiä sekä uuden
hallin etsintää
1997 - Kansainvälistä
menestystä
Kesän SM-kisat Helsingin Rautatientorilla toivat jälleen SM-trippelin kaksoisvoiton. Voittajajoukkueen Miska
Nieminen, Juha-Pekka Siro ja Arto
Stenberg edustivat Suomea World
Games -tapahtumassa Lahdessa
loppukesästä ja MM-kisoissa syksyllä Ranskassa. Siro oli edustamassa
Suomea myös junnujen MM-kisoissa Sveitsissä, jossa Suomen joukkue
historiallisesti voitti Coupe des Nations -kisan.
Porvoossa järjestetyssä kansainvälisessä Baltic Cup -trippelissä voittajajoukkueessa pelasivat PSC:n Jukka Holopainen ja Ari-Pekka Mäkelä.
Anjalankoskella PSC:n seura-SM joukkue uusi voittonsa. SM-sarjan finaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa
Järvenpäässä ja vuonna 2000 sama
toistuu jo neljännen kerran peräkkäin.

Jälleen kerran PSC:n joukkue voitti
SM-trippelin yleisessä sarjassa. Miska Nieminen otti jo kolmannen peräkkäisen kultansa, tällä kertaa yhdessä Miikka Kouvosen ja Antti Lehtosen kanssa. PSC:n Jarmo Heinonen,
Arttu Poikolainen ja Olli Sinnemaa
voittivat PM-kultaa yleisessä sarjassa Oslossa. Mira Kyllönen edusti
Suomea naisten MM-kisoissa Tukholmassa. Samoissa kisoissa PSC:n
Pirkko Autio oli naisjoukkueen varapelaajana.
Syksyllä PSC:n joukkue jäi suureksi
pettymykseksi kokonaan mitalisijojen
ulkopuolelle seura-SM-kisoissa.
Loppuvuodesta -90 hallina toiminut
kiinteistö huutokaupattiin keväällä -98
ja edessä oli uuden hallin etsintä.
Onneksi uusi hallitila löytyi entisen
lähistöltä ja jo syksyllä vietettiin avajaisia Vanha Valtatie 54:ssä. Uusi
puheenjohtaja Leevi Myllymäki lähti
luotsaamaan PSC:tä.

Täsä vaiheessa on paikallaan kiittää
omalla panoksellaan niin vanhan hallin kuin uudenkin kunnostukseen, remontointiin sekä ylläpitoon aktiivisesti
osallistuneita, mm. hallimestareina
toimineita Juha Hyväristä ja Esa Kouvosta sekä Matti Siroa, Pertti Tammia
ja Kai Kukkosta. Suuri rooli on ollut
myös Sirpa sekä Mauri Moisiolla koko
seuran toiminnalle.
Syysliittokokouksessa PSC:n Miikka
Kouvonen valittiin liittohallitukseen.

1999 - Menestysvuosi
Kesän SM-kisamenestys oli loistava.
Naisten sarjassa Mira Kyllönen otti
kaksikin kultaa, yleisessä singelissä
Juuso Siro sekä trippelissä Aku Haljoki, Samuli Kankkunen ja Arttu Poikolainen. Lisäksi useita muita mitaleita.
PM-kisoissa Helsingissä Mira Kyllönen sai kaulaansa hopeamitalin naisten sarjassa.
Seura-SM -kiertopalkinto palasi Järvenpäähän.
Kaiken tämän menestyksen ja toiminnan pohjana on ollut kunniapuheenjohtaja Pertti Tammin luoman Petanquen Tuki ry:n tarjoama vakaa talouspohja.

2000 - Juhlavuosi
Uudelle vuosituhannelle PSC lähtee
juhlavuoden merkeissä. 10-vuotissynttäreiden kunniaksi kesällä Järvenpäässä järjestettävien yli 50-vuotiaiden SM-kisojen jälkeen illalla juhlitaan seuran kymmenvuotista taivalta. Seuraavana päivänä järjestettävään Järvenpää -49 -kilpailuun tulee
juhlavuoden mukaiset palkinnot. Tervetuloa kaikki mukaan juhlimaan ja
pelaamaan 10-vuotisviikonloppuna
19.-20.8. Järvenpäähän!
Näin hauskaa voi olla voittaa Järvenpäässä mutis!
Jannen Kilkkaus 21.5.2000, B-sarjan voittajat
Kari Väänänen, Jallu Nieminen ja Pentti Hämäläinen.

Miikka Kouvonen
Kuvat PSC:n arkistosta.
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Naisten
SM-sarja
Kautta aikojen ensimmäinen naisten SM-sarja aloitettiin Espoossa
20. toukokuuta. Mukaan oli ilmoittautunut hieman odotettua vähemmän joukkueita, eli 11.
PEESI järjesti kilpailun espoolaisen
koulun pihamaalla. Kentät olivat ihan
hyvät, homma toimi kaikin puolin ja
sääkin oli kohtuullinen. Mutta taas
kerran kuitenkin oltiin siellä koulun
takapihalla piilossa suuren yleisön
katseilta.
Kaikki joukkueet olivat pukeutuneet
tyylikkäästi yhtenäisiin peliasuihin.
Eräs pelaajista jälkeenpäin tosin ihmetteli, että minkähän takia, tuomaria vaiko toisia pelaajia varten? Yleisöä tai edes ohikulkijoitakaan ei paikalla siis juurikaan ollut. Ainoat katselijat olivat samanaikaisesti järjestetyn avoimen PEESI-trippelin pelivuoroaan odotelleita ja jo pudonneita pelaajia.
Tasoerot suomalaisessa naispetankissa ovat aivan yhtä suuria, kuin
miestenkin puolella. Kärki on melko
tasokas, mutta vielä hyvin kapea.
Parhaimmat naispelaajamme pärjäävät ihan hyvin miehillekin, onhan moni

ukko toistuvasti joutunut pudotetuksi
heidän toimestaan useissa yleisen
sarjan kilpailuissa.
Joukkueuskollisuus on naisten puolella aivan eri luokkaa miehiin verrattuna. Kokoonpanoja ei laiteta uusiksi
joka kevät, vaan samalla porukalla
pelataan vuodesta toiseen.

Tilanne 1. kierroksen jälkeen:
1. 6 / 6 Amica-tytöt
Tuula Ahola, Salla Kalliosalo, Stiina
Kamppuri, Raija Pasanen
1. 6 / 6 Mira, Mirva, Päivi, Satu
Mira Kyllönen, Mirva Näsilä, Päivi
Lehtonen-Palmqvist, Satu Lahtimo

Ensimmäisten kuuden pelikierroksen
jälkeen 3 joukkuetta on selvästi yli
muiden. Ne voittivat kukin kaikki 6 peliään. Eroja alkaa syntyä viimeistään
toisella kierroksella 17.6. Porissa, kun
joukkueet joutuvat kohtaamaan toisensa.

1. 6 / 6 V-Twin City
Helena Kankaanpää, Päivi Kaunisto,
Kati Nieminen, Outi Raitasuo

Sarjan neljä parasta pelaa finaalit
15.7. Loimaalla ja voittaja edustaa
Suomea naisten MM-kisoissa Hyeres
les Palmiersissa Ranskassa 4.-10.9.

5. 2 / 5 Turku/Loimaa
Seija Hukkanen, Elvi Aaltonen, Eila
Nummila, Hannele Siitonen

ENSIMMÄINEN PITSITURNAUS
La 29.7.2000 klo 10.00 Raumalla, Uotila, Vanhatie,
Sippolantie, Palloiluhallin petankkikenttä.
Pelimuoto duppeli PR. Osallistumismaksu 100 mk / joukkue.
Ilmoittautumiset kentällä klo 9.30. Palkintoina A-sarjan
parhaille arvokasta Raumanpitsiä, B-sarjaan metallipystit.
Tiedustelut Jussi Salminen puh. 02-8230383 tai 050-3242180.
Tervetuloa Pitsiturnaukseen! UTU-Petankki
PS. Pe 28.7. on Raumalla Mustan Pitsin Yö

JP

4. 3 / 6 Linnan Petanquistit
Eila Kankare, Anita Olkinuora, Seija
Mäkynen

5. 2 / 5 Miranol Team
Tuula Ahonen, Anja Parviainen, Riitta Kangas
5. 2 / 5 Murut
Päivi Kuvaja, Erri Javola, Maija-Liisa
Ingerö
8. 2 / 6 SLP/Dubonnet
Jenni Ranta-Kahila, Tarja Hämäläinen, Teija Tuukkanen-Muuri
9. 1 / 5 Matamit
Sinikka Leinilä, Anu Uusio, Anu Sutinen
10. 0 / 5 Varkauden Tarmo
Ellen Keituri, Pirkko Anttonen, Irja Hämäläinen
10. 0 / 5 Koski-Kuula
Katri Ripatti, Arja Ahlroth, Sinikka
Lappalainen, Laura Kero
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Talven tulospörssi
Helsinki Petanque

1.4.2000 Helsinki - Tukholma -kaupunkiottelu

2.4.2000 Duppeli, 19 joukkuetta

Helsinki Petanque 25 - 11 Djurgården IF Tukholma

1. Lotta Larsson, Lennart Wahlberg
(DIF Ruotsi)
2. Arttu Poikolainen, Veiko Proos
3. Kati Nieminen, Outi Raitasuo /
Juha-Pekka Siro, Samuli Kankkunen

HPET 1
HPET 2
HPET 3
HPET 4
HPET 5
HPET 6

9.4.2000 Naisten trippeli,
6 joukkuetta
1. Amica-tytöt / Stiina Kamppuri, Salla Kalliosalo, Tuula Ahola
2. SLP / Päivi Lehtonen-Palmqvist,
Teija Tuukkanen-Muuri, Tarja Hämäläinen
3. Riviera / Kati Nieminen, Outi Raitasuo, Päivi Kaunisto
4. Miranol-team / Riitta Kangas, Tuula Ahonen, Anja Parviainen
15.4.2000 Huhtihulinat trippeli,
15 joukkuetta
1. Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Veiko Proos
2. Marko Jakonen, Samuli Kankkunen, Juha-Pekka Siro
3. Jouni Hokkinen, Aimo Leinilä, Harri
Leinilä
Topi Ahola, Jyrki Matikainen, Jari
Nieminen
15.4.2000 Duppeli, 12 joukkuetta
1. Tuula Ahola, Salla Kalliosalo
2. Tuomas Autio, Esa Kouvonen
3. Pertti Taipale, Jaakko Talosela /
Jani Maaskola, Erkki Rantanen

Tipukisat Myllypuron kuplahallissa.
Kuva Mikko Soikkeli.

DIF 1
DIF 2
DIF 3
DIF 4
DIF 5
DIF 6

Kalle Järvi, Pentti Kuvaja, Kati Nieminen
Pauli Piiparinen, Miikka Kouvonen, Anja Parviainen
Ville Järvi, Pertti Taipale, Teija Tuukkanen-Muuri
Outi Raitasuo, Mika Sallinen, Mehmet Guzel
Hannu Muuri, Matti Törrönen, Salla Kalliosalo
Mikko Soikkeli, Topi Ahola, Tuula Ahola

Lotta Larsson, Lennart Wahlber, Pelle Wieveg
Anders Karlsson, Lena Nylén, Robin Öhman
Lotta Brohult, Thomas Eklöf, Hasse Hagberg
Anette Eklöf, Mikael Olsson, Sture Öhman
Maths Lind, Linda Silfverberg, Katarina Wallanger
Leif Eklöf, Ursula Fogelström, Hasse Södergren

Suomen Lisenssipelaajat
Helsinki
8.4.2000 Mestareitten liiga
finaalit
Helsinki Petanquen hallilla pelatuissa finaaleissa ei runkosarjan jälkeinen järjestys muuttunut mihinkään.
Talven muissakin kisoissa keskimäärin parhaiten pärjänneet Samuli ja
Juuso veivät mestaruuden Jallun ja
hänen tarkkojen asetustensa avustuksella. Yleisö huusi raivokkaasti
kannustaen Häkkinen Häkkinen!,
mutta ei siis Mika vaan Jallu.
1. Jari Häkkinen, Samuli Kankkunen,
Juha-Pekka Siro
2. Harri Lehtinen, Ilkka Railio, Arto
Stenberg
3. Miikka Kouvonen, Miska Nieminen, Kimmo Rantanen
4. Henri Palmqvist, Sami Lukka, Arttu Poikolainen

4-2
4-2
3-3
4-2
6-0
4-2
4-2
2-4
0-6
2-4
2-4
1-5

Femma Helsinki
21.4.2000 Tipukisat trippeli,
62 joukkuetta
Talven suurin turnaus järjestettiin
poikkeuksellisen myöhään keväällä ja
sää salli pelaamisen myös ulkona
Myllypuron kuplahallin parkkipaikalla.
Kisan yksi valopilkku oli tietenkin AriPekka, joka ehti juuri ja juuri mukaan
saavuttuaan pitkältä ulkomaanreissultaan suoraan pelipaikalle. Aikaeron aiheuttama väsymys heikensi
kuitenkin hieman hänen pelisuoritustaan. Iivo sen sijaan oli pirteänä ja
onnistui uusimaan edellisvuotisen
mestaruutensa.
1. PSC Royal / Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen
2. PSC Marko / Marko Jakonen, Samuli Kankkunen, Juha-Pekka Siro
3. Hamid / Marko Aalto, Ilkka Kankare, Veiko Proos
4. Tavastia / Mika Ahonen, Rauno
Kallio, Pertti Taipale
B-SARJA
1. Mämmikourat / Seija Hukkanen,
Kari Lehtonen, Jari Santaluoto
2. Idefix / Tatu Kuusisto, Seppo Lindman, Jukka Tikkanen
3. Miikka Kouvonen, Sami Lukka,
Kimmo Rantanen

2  2000

19

Kesän tulospörssi
PEESI Espoo

Boule Baltique Hki

Droppi Petanque Mikkeli

20.5.2000 PEESI-trippeli,
14 joukkuetta

1.6.2000 Baltique-duppeli,
52 joukkuetta

6.5.2000, SM-sarjan ylimääräinen
karsinta, 24 joukkuetta

Finaalissa Loimaan/Turun pojat aloittivat tarkalla pelillä ja olivat hyvin niskan päällä lyhyillä matkoilla. Loppupelissä syntyi muutamia erikoistilanteita snadin siirtyessä pidemmälle ja
niistä Marko, Ili ja Arttu onnistuivat
ryöstämään voittoon tarvitut pisteet.

Isot alkulohkot ja tavarapalkinnot eivät ole ainakaan huippupelaajien suuressa suosiossa, mutta tässä perinteisessä Sepänkadun kentällä pelattavassa alkukesän duppelissa ne
ovat ihan must. Aurinkoinen sää veti
taas kerran mukaan ihan kiitettävän
määrän joukkueita.

Ensimmäisellä poulekierroksella karsittiin joukkuemäärä kuuteentoista ja
toisella kahdeksaan. Näistä neljä SMsarjaan nousijaa ratkaistiin aika tylyyn
tyyliin yhdellä cup-kierroksella. Kolmas poulekierros olisi ollut parempi
vaihtoehto, mutta se olisi vaatinut karsinnan järjestämisen kaksipäiväisenä. Kellon pikkuviisari ehti tehdä täyden kierroksen jo tälläkin pelitavalla.

1. Marko Aalto, Ilkka Kankare, Arttu
Poikolainen
2. Tuomas Kettunen, Tatu Kuusisto,
Seppo Lindman
3. Miikka Kouvonen, Miska Nieminen,
Juha-Pekka Siro / Tuukka Hursti, Ville
Järvi, Tuomas Leskinen

PSC Järvenpää
21.5.2000 Jannen Kilkkaus
trippeli, 14 joukkuetta
1. Juha-Pekka Siro, Arttu Poikolainen, Veli-Matti Myllymäki
2. Jaana Alkila, Tuukka Hursti, Armas
Hursti
3. Esa Kouvonen, Veijo Jääskeläinen,
Erkki Rantanen
4. Jukka Holopainen, Rauno Kallio,
Ari-Pekka Mäkelä

1. VMS Punakone / Arttu Poikolainen,
Olli Sinnemaa
2. Hillot / Erkki Rantanen, Kimmo
Rantanen
3. Rökäletappio / Ville Järvi, Tuomas
Leskinen
4. Anu Sutinen, Jouni Hokkinen
Pintamuta (B-sarja)
1. KOO-VEE / Jukka Lehto, Matti
Hiekkamäki
2. KK Kamut / Tauno Sevon, Toivo
Rokkanen
3. HB-Itis / Sinikka Leinilä, Aimo Leinilä / Douple SK / Salla Kalliosalo, Stiina Kamppuri
Pohjamuta (C-sarja)
1. Munkka TT / Tuula Ahola, Topi
Ahola
2. Kuulakapina / Marja Marttila, Kimmo Ollikainen

Itäkeskuksen Petanque Club

Cup-kierros:
Droppi I - Nassu I 13 - 0
Susiraja I - Varkaus I 13 - 12
Karhu Petankki A - Petanque Kouvola 13 - 5
PC de Pori - Lahti Boule 13 - 8
SM-sarjaan nousivat siis Droppi I Mikkeli, Susiraja I Joensuu, Karhu Petankki A Kotka ja PC de Pori.

Yleinen SM-sarja ja divarit
Mestaruusssarjassa on mukana 20
joukkuetta, joista runkosarjan jälkeen
6 parasta pääsee finaaleihin, 6 seuraavaa säilyttää paikkansa, 4 seuraavaa joutuu nousukarsintaan ja 4 viimeistä putoaa suoraan.

3.6.2000 Guy Petterssonin muistoturnaus singeli, 27 pelaajaa
Arttu näyttää olevan kunnossa. Hän
on vienyt voiton kaikissa alkukesän
kotimaan kilpailuissa, joihin on osallistunut.

I-divisioonan länsilohkossa on 16
joukkuetta ja itälohkossa 15. Molemmista 6 parasta pääsee nousukarsintaan.

1. Arttu Poikolainen
2. Marko Jakonen
3. Selhattin Güzel
4. Kaarlo Vierula
B-sarja
1. Pauli Piiparinen
2. Mehmet Güzel
3. Jari Hänninen

Sää oli melko kolea ja todella tuulinen. Ehkä yli 20 metriä sekunnissa
puhaltaneet tuulenpuuskat liikuttivat
snadeja ja heiluttelivat välillä jopa
kuuliakin.

Erikssonin veljekset Peetu ja
Jokke taas yhdessä pelikentillä.

Mestaruussarjan ensimmäisenä pelipäivänä Mikkelin Droppi Petanque
voitti kaikki kuusi peliään. Neljään
voittoon ylsi moni muu joukkue. Tarkempia tuloksia seuraavassa lehdessä.

Ilmoittautuminen:
Jokainen joukkue nimeää itselleen kapteenin, joka suorittaa joukkueen ilmoittautumisen ja osallistumismaksun omalle
seuralleen 20.06.2000 mennessä.
Osallistumismaksu yleisessä ja naisten
sarjassa on 80 mk ja juniorisarjassa 50 mk
/ pelaaja / kilpailu. Kussakin lajissa ja sarjassa viime vuoden mestarijoukkueen ei
tarvitse maksaa osallistumismaksua, jos
joukkueesta vähintään 2/3 on sama.

Suomen Pétanque-Liitto r.y.
toivottaa kaikki suomalaiset
petankin harrastajat tervetulleiksi Lahden matkustajasatamaan 4.-9.7.2000
Mukana yli 400 pelaajaa?
Ravintolateltta, ohjelmaa,
näytösotteluja, kaikki oheispalvelut ja hyvä meininki!

Seurat suorittavat lopulliset ilmoittautumiset ja osallistumismaksut liitolle. Ilmoittautuminen tapahtuu vain ja ainoastaan seuroille toimitettavalla lomakkeella 22.06.2000 mennessä.
Seurat voivat ilmoittautumisten yhteydessä varata kisojen virallisia T-paitoja ja liiton lippiksiä pelaajilleen, hinnat 70 ja 50
mk. Tiedustele seuraltasi. Saatavana rajoitetusti myös kilpailupaikalla.
SM-työryhmä suorittaa ensimmäisten
poulelohkojen arvonnan 25.6. Lohkojärjestykset ovat nähtävillä liiton Internetsivuilla pian sen jälkeen.
Virallinen kisamajoittaja: Alex Park Hotel,
puh. 03-52511, varauskoodi Petanque.
Myös Mukkulan leirintäalue (puh.
03-8741442) ja muut paikkakunnan
majoitusyritykset palvelevat.
Ajo-ohje: Seuraa opasteita Sibeliustalolle.
Löydettyäsi sen laita auto parkkiin ja
suunnista kuulien kilkettä kohti.
Lisätietoja myös edellisessä lehdessä.
Kilpailupäällikkö:
Jukka Pöyry, puh. 050-5963855

Petanque SM 2000
Aikataulu:

Osanoton varmistus ja lisenssien tarkistus 30-15 minuuttia
ennen kunkin kilpailun alkua. Kilpailujen aloitushetkiä
lukuunottamatta muut ajat ovat vain suuntaa-antavia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiistai
11.00 Avajaiset
TÄ
4.7.
AN, ET LLA
H
T
A
T
SEKADUPPELI
ÄÄ O
MUIS
LA PIT IASU!
L
11.10 1. Poule
I
E
U
JOUKK ÄINEN PEL
15.00 2. Poule
YHTEN
19.00 1. Cupkierros
20.30 2. Cupkierros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keskiviikko
10.00 3. Cupkierros
JUNIORISINGELI
5.7.
12.00 Välierät
10.00 Aloitus
14.00 FINAALI
15.00 FINAALI
YLEINEN SINGELI
16.00 1. Poule
18.30 2. Poule
21.00 1.Cupkierros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torstai
10.00 2. Cupkierros
NAISTEN SINGELI
JUNIORIDUPPELI
6.7.
11.00 3. Cupkierros
10.00 1. Poule
10.00 Aloitus
12.00 4. Cupkierros
13.00 2. Poule
16.00 FINAALI
13.30 Välierät
16.00 1. Cupkierros
15.00 FINAALI
17.30 2. Cupkierros
19.00 Välierät
YLEINEN DUPPELI
20.30 FINAALI
16.30 1. Poule
20.00 2. Poule 1. pelit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perjantai
10.00 2. Poule jatkuu
NAISTEN DUPPELI
JUNIORITRIPPELI
7.7.
13.00 1. Cupkierros
10.00 1. Poule
10.00 Aloitus
15.00 2. Cupkierros
14.00 1. Cupkierros
16.00 FINAALI
17.00 3. Cupkierros
16.00 2. Cupkierros
19.00 Välierät
18.00 Välierät
21.00 FINAALI
20.00 FINAALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lauantai
YLEINEN TRIPPELI
NAISTEN TRIPPELI
8.7.
10.00 1. Poule
10.00 1. Poule
15.00 2. Poule
15.00 2. Poule
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sunnuntai
10.00 1. Cupkierros
10.00 1. Cupkierros
PR-DUPPELI
9.7.
12.00 2. Cupkierros
12.00 Välierät
10.00 1. Lohko
14.00 3. Cupkierros
14.00 FINAALI
13.00 1. Cupkierros
16.00 Välierät
14.00 2. Cupkierros
18.00 FINAALI
15.00 3. Cupkierros
MISS PETANQUE
16.00 Välierät
17.30 FINAALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joka päivä oheiskilpailuja pudonneille ja ohikulkijoille, yleisökilpailuja, näytösotteluita ym...
Sunnuntain duppelikilpailuun ilmoittautuminen ja osanottomaksu 100 mk joukkueelta paikan päällä klo 9 - 9.30. Kilpailu on kaikille avoin eli lisenssiä ei tarvitse. Parhaille mitalit, tavarapalkinnot ja stipendit.

TERVETULOA!
Suomen PétanqueLiitto r.y.
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Kilpailukalenteri loppukesä 2000
PVM

KILPAILU / MUOTO

JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA

===============================================================================
La 10.6. Yl. SM-sarja / I-div. itä (L/T)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 11.6. Kymi-Voikkaa Tour (L/T + PR/D)
Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.6. Naisten SM-sarja (L/T)
Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.6. Pelimanni-duppeli (PR/D)
Droppi Petanque Mikkeli, Jukka Salminen 050-3453362
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.6. Nuorten alle 20-v. kesäkisat (PR/D)
Koski Petankki Tampere, Kauko Riikonen 03-5841929
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 18.6. Nassu Duppeli (PR/D)
Nassu Lahti, Ismo Ristolainen 040-5070394
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 18.6. Puistokisa (PR/D)
Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To 22.6. Juhannuskisat (PR/D)
Linnan Petanquistit Hlinna, Eila Kankare 050-3662272
===============================================================================
La 1.7.- Juniorien EM-kilpailut (L/T)
Liege Belgia
Su 2.7.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ti 4.7.SM-kilpailut
Suomen Petanque-Liitto Lahti,
Su 9.7.
- Sekajoukkueet (L/D)
Jukka Pöyry 050-5963855
- Yleinen (L/S + L/D + L/T)
- Naiset (L/S + L/D + L/T)
Huom:
- Juniorit (L/S + L/D + L/T)
Ilmoittautuminen omalle seuralle 20.6. mennessä!
- Avoin PR-duppeli + oheiskilpailuja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 15.7. Naisten SM-sarjan finaalit (L/T)
Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
Hirviheitot (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 22.7.- Yl. SM-sarjan finaalit ja karsinta (L/T) PSC Järvenpää, Miikka Kouvonen 050-5646750
Su 23.7.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.7. Meripäiväturnaus (PR/D + PR/T)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.7. Mikkeli-trippeli (PR/T)
Droppi Petanque Mikkeli, Jukka Salminen 050-3453362
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.7. Pitsiturnaus (PR/D)
UTU-Petankki Rauma, Jussi Salminen 050-3242180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 30.7. IPC-turnaus (PR/T)
IPC Helsinki, Seppo Kaukiainen 09-3415268
===============================================================================
La 5.8.- PM-kilpailut (L/T)
Kööpenhamina Tanska
Su 6.8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 5.8.
TUL:n mestaruuskilpailut
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
- Naisten duppeli (PR/D)
- Miesten trippeli (PR/T)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 6.8.
Waltikka-turnaus (PR/T)
Koski Pet. Valkeakoski, Kauko Riikonen 03-5841929
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 12.8. Suomi-Viro -maaottelu (L/T)
SLP Helsinki, Henri Palmqvist 0400-967467
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siikaranta-turnaus (PR/T)
Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
La 12.8. - Trippeli (PR/T)
Su 13.8. - Singeli (PR/S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oulunpäiväturnaus (PR/T)
Boulistit Oulu, Harri Lindroos 0400-917798
La 12.8. - Trippeli (PR/T)
Su 13.8. - Duppeli (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 13.8. Sinfonia Petanque
Lahti Boule, Jukka Pöyry 050-5963855
- Lahti Boule Duppeli (PR/D)
- Toplite Duppeli (PR/D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(L=Lisenssikilpailu, PR=Kaikille avoin PR-kilpailu, S=Singeli, D=Duppeli, T=Trippeli)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 19.8. Yli 50-v. SM-duppeli (L/D)
PSC Järvenpää, Miikka Kouvonen 050-5646750
Su 20.8. Järvenpää-49 (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 26.8. Patonkipetankki (PR/T)
KOO-VEE Tampere, Lauri Kolehmainen 050-3039407
Su 27.8. KOO-VEE Duppeli (L/D + PR/D)
===============================================================================
La 2.9.
Uotila-päivät -turnaus (PR/T)
UTU-Petankki Rauma, Jussi Salminen 050-3242180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 2.9.
Yli 60-v. duppeli (PR/D)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 3.9.
Pallo Hukassa (L/T)
Turun Petanque-Seura, Jari Santaluoto 0400-546558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma 4.9.- Naisten MM-kilpailut (L/T)
Hyeres les Palmiers Ranska
Su 10.9.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 16.9. Pori Open (L/D)
Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 16.9. Ruska-duppeli (PR/D)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 17.9. Ammunnan SM-kilpailut (L/S)
Suomen Petanque-Liitto Helsinki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 23.9. Hyvinkää Grand Prix (PR/T)
Martin Petanque Hyvinkää, Petri Meripaasi 019-419443
===============================================================================
Ti 3.10.- Yleiset MM-kilpailut (L/T)
Sao Bras de Alportel, Algarve, Portugali
Su 8.10.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 14.10. Seura-SM (L/S+D+T)
PSC Anjalankoski, Veikko Staven 0400-700994
===============================================================================
Huom! Pori Open duppeli on siirtynyt viikolla eteenpäin lauantaiksi 16.9. ja muuttunut lisenssikilpailuksi.

Seurat huomio!

Seurajoukkueiden Eurooppa Cup 2001 Suomen karsinta alkaa heinäkuussa!
Suomen edustajaa vuoden 2001 Eurooppa Cupiin etsitään heinäkuun puolivälissä alkavassa karsinnassa.
Joukkue:

Saman seuran lisenssi, molemmat sukupuolet edustettuna

Pelitapa:

Cup, 2 x trippeli, 3 x duppeli ja 2 x trippeli

Aika:

1. krs pelataan 17.7.- 30.7.2000 välisenä aikana, 2. krs seuraavien 2 viikon aikana jne

Paikka:

Kotijoukkueet arvotaan

Ilmoittautuminen:

Kilpailuvaliokunnalle 30.6.2000 mennessä

Maksut:

480 mk/seura, kotijoukkue maksaa tuomarikulut, vierasjoukkue omat matkansa

Palkinnot:

Karsinnan voittaja edustaa Suomea Eurooppa Cupissa 2001 ja saa karsinnan
osanottomaksuista 60% EC -kuluihinsa

Säännöt:

Toimitetaan seuroille Snadipostin yhteydessä

Lisätiedot:

SP-L ry / Kilpailuvaliokunta / Veli-Matti Myllymäki, Apilakuja 31, 04400 Järvenpää,
puh. 09-2918920, veli-matti.myllymaki@kolumbus.fi

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

YLI 50-V. SM-DUPPELI 19.8.2000 ja
KYMPPITONNI-DUPPELI 20.8.2000
Järvenpään Rantapuiston sirkuskenttä / Rantakatu, kumpanakin päivänä alkaen klo 10.

YLI 50-V. SM-DUPPELI
Ilmoittautuminen maksamalla osallistumismaksu 240 mk/joukkue 4.8.2000 mennessä
PSC:n tilille: Merita Jpää 159730-102591, saaja: Petanque SC, viesti: 50-v. SM-D
+ pelaajien nimet. Pelitapana cirkel-poule + cup. Tuomarina Jallu Nieminen.

JÄRVENPÄÄ -49 -DUPPELI / PSC 10 v. 2000 -kilpailu
I palkinto 10,000 mk:n petankkistipendi
II palkinto 3,000 mk:n petankkistipendi
III palkinto 1,000 mk:n petankkistipendi
Ilmoittautuminen pelipaikalla 20.8. klo 9.30, jolloin maksetaan osallistumismaksu
50 mk/pelaaja. Pelitapana poule + cup. Tuomarina Mauri Moisio.

Tiedustelut:
PSC / Moisio
Juuttikuja 24 B 14
04430 Järvenpää
p. 09-288337, t. 040-7402161

HOTELLI RIVOLI JÄRVENPÄÄ
Asema-aukio
FIN-04400 JÄRVENPÄÄ
FINLAND
Tel. +358-9-27141
Fax +358-9-2715755
rivoli@rivolijpaa.fi

