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Pääkirjoitus

Hallitus 1999

Yksi tuhannesosa

Pertti Taipale, puheenjohtaja
Ilomäentie 7 A 11, 00840 Hki,
pk. 09-6212123, pt. 09-730211,
050-3374778, fax 09-7538431

Liittomme sai tänä vuonna valtionapua 140,000 mk, kun koko liikunnalle jaettu potti oli 142,000,000 mk.
Tästä voinemme päätellä, että petankin painoarvo on yksi tuhannesosa koko suomalaisen liikunnan ja urheilun kirjosta. Pitää varmasti hyvinkin paikkansa. Jos meitä petankisteja on esimerkiksi noin neljä tuhatta,
niin jonkinlaista liikuntaa harrastavia
suomalaisia lienee vastaavasti neljä
miljoonaa.
Sportexpo-messut oli yksi hyvä PRtilaisuus lajillemme. Reilun kymppitonnin se kaikkiaan maksoi, mutta
sama summahan käytettiin aikanaan
esim. ylimääräiseen tilintarkastukseen. Tällä kertaa raha meni varmasti hyödyllisempään tarkoitukseen ja
auttaa meitä pyrkimyksessämme
päästä kahteen tuhannesosaan.

Kiirettä pitää
Kaverit aina soittelevat, että “lähdetkö pelailemaan?”. Usein pitää vastata, että “emmä nyt ehdi, kun pitää
tehdä Petankkilehteä” tai “emmä tänään pääse, kun pitää mennä Petankkiliiton hallituksen kokoukseen”
tai “emmä nyt voi, kun pitää saada
seuran tilinpäätös valmiiksi” ym. Petankkia voi siis harrastaa lähes päätoimisesti ehtimättä edes koskea
kuuliin kovinkaan usein. Saman asian on varmaan huomannut moni
muukin aktiivisesti seura- ja liittotoiminnassa mukana oleva.
Nyt - maanantai-aamuyönä klo 4 saa lehti luvan olla valmis. Lähetän
sen sähköpostilla kirjapainoon ja otan
muutaman tunnin unet ennen varsinaiseen leipätyöhön menemistä. Olisihan tässä vielä paljon hiottavaa,
mutta kun ei aika riitä.
Jospa tulevalla viikolla ehtisi taas joku ilta
pelailemaankin.

Pirjo-Liisa Frangen, varapj.
Munkkiniemen Puistotie 1 B 29,
00330 Hki, pk. 09-481351,
pt. 0204106861
Pentti Kuvaja, sihteeri, osoiterek.
Karakalliontie 5 H 91, 02620 Espoo, pk. 09-598880, pt. 0982824040
Risto Saarinen, taloudenhoitaja
Pikkuaro 6 B 25, 13210 Hämeenlinna, 040-5127232
Markku Immonen, PR-toiminta
Hetekuja 6 H, 45200 Kouvola,
pk. 05-3213533, 0400-253644
Miikka Kouvonen, nuorisotoiminta
Juuttikuja 12, 04400 Järvenpää,
pk. 09-2910414, 050-5646750
Jari Nieminen, kilpailutoiminta
Matinraitti 7 D 42, 02230 Espoo,
pk. 09-8035821, pt. 09-86260213,
0400-419371
Anja Parviainen
Lehtikummuntie 32 A, 01690 Vantaa, pk. 09-8782073, 0400-286141
Jukka Pöyry, tiedotus
Lettokatu 4, 15340 Lahti,
pk./fax 03-7563323, 050-5963855
Veikko Staven, järjestövastaava
Okatie 7, 46900 Anjalankoski,
pk. 05-3673644, 0400-700994
Seija Tikka
Toivoniementie 1 A 815, 90500
Oulu, pk. 08-3117891

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, taitto, kuvat:
Jukka Pöyry, Lettokatu 4,
15340 Lahti, pk. 03-7563323,
pt. 050-5963855,
e-mail: jpoyry@sci.fi
Painopaikka:
Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti
Oy, Haapalankatu 3, 15240 Lahti,
Puh. 03-7834000
Painosmäärä: 2000 kpl
Ilmoitushinnat:
Takasivu
Kokosivu
1/2 sivua
1/4 sivua
1/8 sivua

1800
1500
800
600
400

mk
mk
mk
mk
mk

Alennukset jäsenseuroille:
Kilpailukutsut
Muut ilmoitukset

-40 %
-20 %

-------------------Seuraavat numerot:
Matti Törrönen, toiminnanjohtaja
Sahatie 4 B 21, 01650 Vantaa,
p. 050-5705222

Nro 3/99: 29.07.99
Nro 4/99: Lokakuussa
Aineistot 3 viikkoa aikaisemmin.
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Puheenjohtajan palsta
Tervetuloa uusi jäsenseura:

Missä pelataan, kestääkö
rahkeet, riittääkö into?
Lajin markkinointi on kiivaassa käynnissä. Messuesittelyssä riitti innostuneita kyselijöitä aivan sopivasti. Kyselijöille pitäisi jakaa tietoa pelipaikoista. Talvella kysymyksiin on ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ja
varmasti monilla muillakin paikkakunnilla helppo vastata, kun hyviä
halleja on vain yksi ja kaikki pelihaluiset kokoontuvat sinne, mutta eikös
tämä petankki ollut oikeastaan kesälaji?
Kesällä havahtuu miettimään vastausta kysymykseen pelipaikasta. Voiko uteliaita kyselijöitä ilman muuta
ohjata seurojen harjoituksiin, otetaanko uudet yritttäjät avosylin vastaan kaikkialla ja löytyykö heille kuulia ja opastusta? Ovatko jäsenseurat valmiita mahdolliseen rynnistykseen? Ruotsissa petankki on kuulemma jonkin suuren päivälehden jutussa nimetty vuoden suosikkilajiksi ja
koska meillä on taipumusta tulla
yleensä aina kaikessa hieman ruotsalaisten jäljessä, on tämä rynnistys
kohta odotettavissa. Tavoitteenahan
on myös jo muutaman vuoden aikana ollut saada tämä tulva käyntiin.

Ei Rautatientorin tapahtumaa vuodesta toiseen ole järjestetty suinkaan
siksi, että päästään lapsenlapsille
kertomaan eksoottisia tarinoita pääkaupungin keskustassa pelaamisesta ja hirveiden hiekkakasojen siirtelystä. Kyllä tarkoituksena pääasiassa on ollut ja tulee olemaan uuden
harrastajajoukon hankkiminen lajimme pariin ja mukaan seuroihin. Uusiakin seuroja maahan mahtuu, mutta Helsingissä järjestettävänä kilpailuna SM-kisa luo erityisiä paineita
pääkaupunkiseudun jäsenseuroille ja
yhteenliittymille. Muun Suomen paineet ovat vähäisemmät, mutta onhan noita suuria tapahtumia ainakin
Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kotkassa, Mikkelissä, Oulussa, Vammalassa ja monen monessa muussa paikassa jokaisena kesän viikonloppuna. Tuokaa itseänne esille ja kertokaa kuinka teidän toimintaanne pääsee mukaan ja missä te pelaatte. Tori
on oiva markkina-paikka meille kaikille. Siellä on tilaisuus näkyä ja tulla huomatuksi. Kaipa seuroihin vielä
mahtuu uusia jäseniä?

Helsingin Raindogs 57 ry
Kimmo Tuomainen
Kuhankeittäjäntie 22 B 23
00780 Helsinki
Puh. 040-5015418

Sportexpo Helsingin Messukeskuksessa huhtikuun alkupuolella. Yllä
Pertsa osastolla, alla Anja ja Miikka
esittelykentällä.

4

2  1999

On soppa jo taas kohta valmiina...
Valinnan vaikeutta
Helsingin PM-kisat lähestyvät ja liittohallitus päätti lähettää kaksi yleisen sarjan, kaksi naisten ja kaksi juniorien joukkuetta La Mayonnaise turnaukseen harjoittelumatkalle. Kyseessä on Ruotsin tämän kesän suurin turnaus ja se pelataan Tukholman
keskustassa Vasapuistossa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Yleiseen ja juniorisarjaan pelaajat valittiin ensin valmennusvaliokunnan
suorittaman pisteytyksen perusteella. Tuon äänestyksen tuloksista ja
suoritustavasta ei ole tietoja tihkunut,
eikä se muutenkaan yleisen sarjan
osalta oikein onnistunut. Muutamat
valitut pelaajat nimittäin ilmoittivat
lähtevänsä Ruotsiin mieluummin
omalla joukkueellaan ja siten myös
omalla kustannuksellaan. Lopulta
joukkueet kyhättiin seuraavasti:
- Yleinen 1: Juha-Pekka Siro, Miska
Nieminen, Samuli Kankkunen
- Yleinen 2: Arto Stenberg, Arttu Poikolainen, Antti Lehtonen
- Juniorit 1: Veli-Pekka Tolonen, Olli
Rinne, Marko Ahola
- Juniorit 2: Aleksi Leskinen, Tuomas
Leskinen, Tero Haapanen

Lisenssisekoilua
Varsinainen keitos näyttäisi olevan
syntymässä naisten puolella. Liittohallitus päätti lähettää La Mayonnaiseen kaksi naisten ensimmäisen PMkarsinnan jälkeen johdossa olevaa
joukkuetta. Karsinta pelattiin Tampereella toukokuun puolivälissä, mutta
vielä viikkoa myöhemmin asian ympärillä vallitsi suuri epätietoisuus.
Kisan voittivat Mira Kyllönen, Mirva
Näsilä ja Satu Lahtimo eikä heidän
osaltaan asiassa liene mitään epäselvää. Toisen joukkueen kanssa
epäselvää on sitten sitäkin enemmän. Nimittäin kakkoseksi sijoittui
turkulaisjoukkue Marja-Liisa Suhonen, Hannele Siitonen ja Seija Hukkanen, joista ensinmainittu pelasi

Ruotsin liiton lisenssillä. Tämä aiheutti kaikkien mahdollisten sääntöjen
tarkkaa lukemista jälkeenpäin. Meidän omista säännöistämme, PM-kisojen säännöistä eikä kansainvälisen
liiton F.I.P.J.P.:n säännöistäkään löydy suoraan vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tulkinnanvaraa jää siis paljon.
PM-kisojen tuomarit Jean Amiot ja
Jorma Kujanpää sekä valmennusvaliokunta ovat kallistuneet kuulemma
sille kannalle, että Ruotsin lisenssin
omaava Suomen kansalainen ei voi
edustaa Suomea PM-kisoissa. Mielenkiintoista on se, että toisaalta
taas minkä tahansa muun maan kansalainen on kelvollinen, kunhan hänellä vain on Suomen lisenssi, eikä
hänellä kahtena edellisvuonna ole
ollut minkään muun maan lisenssiä.
Näinollen voitaisiin siis harrastaa
seuraavanlaista ajatusleikkiä: Otetaan vaikkapa joku kiinalainen, joka
ei edes tiedä missä Suomi sijaitsee.
Joku meikäläinen seura myy tai lahjoittaa hänelle sen vaaleanpunaisen
lisenssiksi kutsutun paperinpalasen
ja kas, hän on täysin kelvollinen
edustamaan Suomea suurinpiirtein
kaikissa kansainvälisissä arvokilpailuissa. Mutta periturkulainen Suomen
kansalainen ei voi sitä tehdä, koska
on ilmeisesti asioista tietämättömänä sattunut ottamaan jonkun muun
maan paperinpalasen. Hassultahan
tuo tuntuu ja yhteydenotolla kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestöihinkin on
jo puolitosissaan uhkailtu.
Puheenjohtajamme lupasi ottaa asian esille seuraavassa Pohjoismaiden
Allianssin kokouksessa ja kv. liitonkin olisi ehkä hyvä miettiä asiaa ja
korjata sääntöjään tai ohjeistuksiaan
tämän osalta.
Näillä näkymin toinen Ruotsiin lähetettävä naisjoukkueemme olisi siis
Tampereen karsinnan kolmas eli Outi
Raitasuo, Kati Nieminen ja Helena
Kankaanpää.

Lisää kysymyksiä
Kyseinen turkulaispelaaja ilmoitti
Tampereella lisenssitarkastuksen yhteydessä, että hänellä oli kyllä tarkoitus ottaa lisenssi Suomestakin,
mutta ei ollut ehtinyt sitä vielä saamaan. Meillähän lisenssin voi vaihtaa esimerkiksi seurasta toiseen helposti hallituksen luvalla ja maksamalla sen uudestaan. Ruotsissa ei kuitenkaan näin ole, vaan se on kuulemma liittokokousasia. Siksipä lisenssin siirto maasta toiseenkaan ei
olisi kai mahdollista ennen heidän
ensi syksyn seuraavaa kokoustaan.
Jotkut muutkin pelaajat ovat joskus
kertoneet omaavansa esimerkiksi Viron lisenssin suomalaisen lisäksi.
Sellainen on hankittu vaikkapa lomamatkalla ikäänkuin matkamuistoksi.
Tiedoksi vain, että ilmeisesti se on
siis kuitenkin kiellettyä.
Tämä herättääkin taas uusia kysymyksiä. Miten pystytään valvomaan,
että jokaisella pelaajalla on vain yhden maan lisenssi? Pitääkö Suomen
Pétanque-Liiton tarkistaa jokaikistä lisenssiä myydessään, ettei ostajalla
ole jo ennestään lisenssiä jostain
muusta maasta? Jos joku ulkomaalainen haluaa osallistua kansallisiin
lisenssikilpailuihimme ja mahdollisesti edustaa Suomea kansainvälisissä kisoissa, niin miten tarkistamme sen, ettei hänellä ole kahtena
edellisvuonna ollut lisenssiä jostain
muusta maasta? Jne...
Ainoa mahdollinen aukoton ratkaisu
tähän lienee kaikkien kv. liiton jäsenmaiden yhteinen lisenssirekisteri ja
erittäin tiukka valvonta maiden sisällä. Tiukka valvonta siksi, että meillä
Suomessakin moni seura jätti esimerkiksi viime vuonna ilmoittamatta, kenelle olivat lisenssejä myyneet.
Vai olisiko toinen parempi ratkaisu
miettiä homma jotenkin kokonaan
uusiksi?

JP
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Dopingia tietämättään? - Vastuu aina urheilijalla
Parin viime vuoden aikana on mm.
yskänlääkkeiden ja flunssalääkkeiden käytöstä aiheutuneet vahinkokäryt lisääntyneet. Dopingtapaukset ovat aina ongelmallisia
paitsi urheilijoille myös heidän
lajiliitoilleen, sillä ne näkyvät tilastossa positiivisina dopingtapauksina riippumatta siitä, onko kyseessä piristeet vai anaboliset aineet, vahinko vai harkittu teko.
Miten mm. flunssa- ja allergiakausien lääkitysten aiheuttamat vahinkokäryt voitaisiin sitten estää?
Terveyttä ei pidä uhrata urheilun
vuoksi ja varhainen hakeutuminen
lääkärin hoitoon sekä riittävien hoito-ohjeiden ja lääkehoitojen saanti on
urheilijalle erityisen tärkeää. Urheilijan lääkeaineiden käytössä tulee
kuitenkin huomioida urheiluun
liittyvät dopingsäännöt. Urheilijan
turvaksi ADT julkaisee vuosittain
uudistuvaa ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet” -luetteloa, johon on listattu
sen hetkiset kielletyt ja sallitut lääkeaineet. Urheilijan on aina syytä pitää ajan tasalla oleva lista mukanaan. Näin urheilija voi välittömästi

Vastauksia?
Edellisessä lehdessä Henrik Gripenberg esitti muutamia visaisia kysymyksiä liittohallitukselle ja sen valiokunnille sekä liiton jäsenseuroille. Lyhyesti tiivistettynä kysymysten henki oli se, että mitä on tehty ja mitä
tullaan tekemään.
Tässä pientä pohdintaa aiheen tiimoilta ja ehkä jokunen suuntaa antava vastauskin (hallitus antanee virallisempia vastauksia tuonnempana):
Liiton historian ensimmäinen palkattu toimihenkilö, toiminnanjohtajamme Matti Törrönen on nyt muutaman
kuukauden paneutunut kaikenlaiseen
tekemiseen ihan päätoimisesti. Hän

varmistaa lääkkeensä käyttökelpoisuuden.
On erityisen tärkeää, että urheilija
lääkärin vastaanotolla selkeästi
mainitsee olevansa urheilija. Tällöin lääkäri tietää selvittää, ettei urheilijalle määrätty lääkevalmiste sisällä dopingaineiksi luokiteltuja yhdisteitä, vaan valitsee sallitun lääkkeen tinkimättä silti hoidon laadusta.
Osa dopingaineluettelon aineista on
lääkeaineita, joita lääkäri määrää
potilailleen päivittäin. Vastuu lääkeaineiden käytöstä on kuitenkin viime kädessä urheilijalla, eikä lääkärin hoidollisinkaan perustein
määräämä valmiste ole urheilijalle sallittu, mikäli se kuuluu kiellettyjen lääkeaineiden listaan. Dopingtestituloksen ollessa positiivinen,
urheilija voi saada jopa kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon.

ongelmansa. Luontaistuotteet saattavat sisältää urheilijalle kiellettyjä
aineita lääkkeiden tapaan, mutta niitä ei voida kuitenkaan listata, sillä
samankin tuotteen eri valmistuserissä saattaa olla vaihteluita eri aineosien suhteissa. Kaikista luontaistuotteista ei myöskään tiedetä kaikkia vaikuttavia aineita.
Urheilijan lääkitys vaatii siis tarkkuutta ja huolellisuutta. On muistettava, että lääkkeiden ja luontaistuotteiden käytöstä vastuu on aina
urheilijalla itsellään ja dopingsäännöstö velvoittaa urheilijaa.

Lisätietoja:
Liikuntalääketieteen ja testaustoiminnan edistämisyhdistys (LIITE ry) /
Suomen Antidoping –toimikunta
Puh. 09 – 3481 2030
Fax. 09 – 148 5195
e-mail office@liite.slu.fi
www.liite.com

Urheilijan on syytä välttää myös
ulkomaisia lääkkeitä, toisilta urheilijoilta saatuja lääkkeitä sekä
luontaistuotteita, jotka ovat oma

on saanut jo paljon aikaan, pääasiassa valmennustoiminnan ja lajin
markkinoinnin parissa, mutta myös
monissa muissa juoksevissa asioissa. Hän kuitenkin pahoitteli sitä, ettei kaikkea tarvittavaa ehdi silti tekemään.

aikainen ja loppuu kesäkuun alkupuolella. Täytyy vain ihmetellä, kuka
sen jälkeen hoitaa monet hommat?
Vähintään yhden palkatun ihmisen
tarvitsisimme pysyvästi ja ainoa ongelma on tietenkin vain rahoituksen
keksiminen.

Muut hallituksen ja valiokuntien jäsenet tekevät talkoopohjalta sen mitä
leipätyönsä ja muiden kiireidensä
ohessa ehtivät ja jaksavat. Heidän
käytettävissä olevat resurssinsa kuluvat jo pelkästään kunkin oman toimialueen pakollisten juoksevien asioiden hoitamiseen, eikä uusien hienojen juttujen kehittelemiseen siksi
yksinkertaisesti riitä paljoa aikaa.

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettujen
työllistämistukien käyttämistä on ehdotettu yhtenä ratkaisuna. Mutta mistäpä löytäisimme 500 päivää työttömänä olleen, joka tuntee lajimme
hyvin ja on erittäin monitaitoinen ja
kykenevä liiton toiminnan täysipainoiseen pyörittämiseen?

Matin täysipäiväinen työpanos on ollut suuri apu, joka kuitenkin on lyhyt-

Onko kellään hyviä ideoita? Onko
joku halukas pestiin ilman palkkaa?

JP
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Miljoona Boule
Pilkkimisen puolelta on lainattu hieman nimeä tänä kesänä järjestettävälle kolmen kilpailun ketjulle. Niiden
paras joukkue sekä paras pelaaja on
tarkoitus palkita erillisellä palkinnolla.
Kisat ovat:
- Aulanko GP 19.-20.6.
- Hipodroomi Pétanque Tallinnassa
18.7.
- 4. Ricard Trophy 8.8.

Sinfonia Petanque

Kommentti
Kuppikunnista
kansanliikkeeksi
Petankissa on ainesta todelliseksi kansanliikkeeksi. Se näkyy heti
kun laiskasti muutoin liikkuva sukupolvi huomaa, että sen on pakko tavalla tai toisella harrastaa liikuntaa.
Petankissa kohtuullinen määrä liikuntaa tulee sivutuotteena itse kilpailusta. Hyvin harva fyysisiltä ominaisuuksiltaan soveltuu esim. yleisurheilulajeihin. Lopuillekin luontainen laiskuus
asettaa rajoituksia.

Lahdessa puuhataan suurta petankkitapahtumaa Vesijärven satamaan
elokuun puolessavälissä. Pääkilpailuna on yli 50-vuotiaiden SM-duppeli, mutta nuoremmatkin pääsevät pelaamaan muissa kilpailuissa.

Sensijaan kilpailun jännitys, onnistumisen ilo sekä small talk ja keskinäinen seurustelu kotiuttaa petankkiin
nopeasti.

Sinfonia Regatta vetää paikalle huikean määrän yleisöä, jopa useita
kymmeniä tuhansia. Petankkikentät
ovat aivan koko tapahtuman keskipisteessä ja ihmismassat kulkevat
edestakaisin aivan kenttien vierestä
koko viikonlopun ajan. Se tulee olemaan erinomaista peeärrää lajillemme.

Jokaisella petankistilla tulee olla laukussaan lajiesitteitä ja sääntöjä sekä
mieluusti ylimääräinen kuulasetti.
Kun kentän laidalle tulee “yleisöksi”
kiinnostuneen tuntuinen henkilö, keskeytetään oma suoritus, kätellään
vieras ja informoidaan lajista. Jos
hänet lisäksi saadaan kokeilemaan
heittoja ja jos hän tulee seuraavina
päivinä uudelleen se on jo menoa.
Kun petankille annetaan pikkusormi
se vie koko käden ja eroon pääseminen on vaikeampaa kuin tupakan
poltosta.

Puusta pudonneita
Huhu tietää kertoa, että Jarmo "Heiska" Heinonen (mm. hallitseva yleisen
sarjan Pohjoismaiden Mestari) putosi puusta vappuna (?). Tämän kesän
pelit jäävät häneltä pelaamatta, mutta kyllä mies kuulemma kuntoon saadaan. Terveiset ja pikaisen paranemisen toivotukset kaikilta!

Nimi selvillä
Päivin ja Henrin pojasta ei tullutkaan
Ricardo vaan Niklas Kaius Kristian.

Miten sitten tulisi toimia?

Jokainen olette lajin lähettiläitä. Jos
jollakin on pitempi matka yhteisille
kentille yrittäkää koota kotinurkille
harjoitteluryhmä. Ryhmä kasvaa vähitellen ja ennen pitkää ovat edellytykset uudelle lajiseuralle.
Liitolla ei ole resursseja nopeasti täyttää lajikartan “mustia aukkoja” uusilla lajiseuroilla. Haastankin kaikki jäsenseurat kampanjaan, jossa jokaista nykyistä seuraa kohti perustetaan
yksi uusi vuoden 2000 loppuun mennessä.

Kun kukin seura saa oman taloutensa kuntoon viikkokisojen, sponsoreiden ja hyvän talouden hoidon avulla, on eväitä edistää lajia myös naapuritaajamissa. Lukuisat lähialueilla
toimivat seurat virkistävät omaa toimintaamme eivätkä suinkaan ole
uhka.
Hyvä järjestöverkko ja taloudellisesti vahva liitto ovat perusedellytykset
menestyä yli kansallisten rajojenkin.
Nykyisen pienen harrastajajoukon
sijaan on keskityttävä joukon kasvattamiseen. Kun meillä nykyisen 850
lisenssipelaajan asemasta on esim.
5000 lisenssipelaajaa niin petankki
näkyy ja kuuluu niin tiedotusvälineissä kuin koululiikunnassakin.
Vierailkaa omissa oheisjärjestöissänne petankin merkeissä. Niitä ovat AYosastot, omakoti- ja caravanyhdistykset, eläkeläisseurat, Rotaryt ym. Pyytäkää seuraltanne apua välineiden
kokoamiseksi jne.
Petankki on herrasmiespeli jossa itsekkyydelle ei ole sijaa. Tyhmemmälle on aina syytä joustaa, että sopu
säilyy.
Siis. Tänä vuonna jokainen tuo vähintään yhden uuden harrastajan
pelikentille. Kun temppu uusitaan
ensi vuonna olemme jo varsin pitkällä.
Peli-iloa

Veikko Stavén
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Välineasiaa
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Kuulien kuluminen
Sääntöjen mukaan virallisissa kilpailukuulissa olevien merkintöjen tulee
olla luettavissa. Ahkeralla pelaajalla
merkinnät voivat kadota näkymättömiin jopa vuodessa ja sitten on taas
aika suunnistaa kuulaostoksille.
Yleinen harhaluulo on se, että kuulien pinnasta kuluu milli tai pari pois
ja kaiverrusten katoaminen johtuisi
siitä. Merkinnät eivät kuitenkaan häviä pelkästään pinnan hioutumisen
takia, vaan enimmäkseen pinnan “tasoittumisen” takia.
Otetaan selventävänä esimerkkinä
pala jotain pehmeää metallia, esim.
tinaa tai alumiinia ja stanssataan tai
kaiverretaan siihen tekstiä. Sitten
taotaan metallinpalaa vasaralla tai
lekalla ja jonkin ajan päästä teksti on
kadonnut, ilman että palasesta on hävinnyt metallia minnekään!
Tein pienen tutkimuksen mitaten kolme omaa kuulasatsiani. Kaikkien
kuulien paino / halkaisija on ollut uutena valmistajan ilmoituksen mukaan
680 grammaa / 75 mm:
JB XXXX, vähän käytetyt, merkinnät näkyvät hyvin:
Kuula 1. 690 g / 74,9 mm
Kuula 2. 685 g / 75,0 mm
Kuula 3. 685 g / 74,9 mm
OBUT 110, paljon käytetyt, merkinnät näkyvät vielä jotenkuten:
Kuula 1. 675 g / 75,1 mm
Kuula 2. 675 g / 75,1 mm
Kuula 3. 680 g / 75,0 mm
OBUT ATR, hyvin paljon käytetyt,
merkinnät eivät näy juuri lainkaan,
tuomari hylkäsi nämä muutama vuosi sitten Porin SM-singelissä:
Kuula 1. 670 g / 74,9 mm
Kuula 2. 675 g / 74,9 mm
Kuula 3. 670 g / 74,9 mm

Eurooppa Cup
Halkaisijan mittasin tarkalla työntömitalla. Edellä on ilmoitettu jonkinlainen keskiarvo, sillä kaikissa kuulissa oli noin 0,2 mm heittoja suuntaan ja toiseen. Painon punnitsin kunnon vanhan ajan tarkalla keittiövaakalla, jonka erottelutarkkuus on noin
5 g.
Mielenkiintoisia mittaustuloksia, vai
mitä?
Asia voidaan vielä varmistaa “korkeamman” matematiikan avulla. Pallon tilavuuden laskentakaavahan on
4 * pii * r^3 / 3. Teräksen ominaispainoksi arvioin laskelmissa 8 (raudalla
se on 7,874).
Kuulathan ovat onttoja ja seinämävahvuudeksi esimerkiksi 75 mm /
680 g kuulalla saadaan laskemalla
hieman vajaa 6 mm. Ja käytännössä sitä luokkaahan se onkin. Noin 1/
2 - 1 millimetrin syvyisten kaiverrusten katoaminen pelkästään pinnan hioutumisen takia vaatisi siis sen, että
kuulien halkaisija pienenisi noin 1,5
mm. Kyseinen kuula kevenisi moisella kulumisella kuitenkin peräti yli
100 grammaa! Mutta punnitus kertoi
kevennystä tapahtuneen vain 5-10
grammaa.
Itsekukin voi punnita ja mittailla omia
kuluneita kuuliaan ja todeta saman.
Eli sen, että takomisilmiö ja pinnan
tasoittuminen ne merkinnät todellakin kadottaa, ei hioutuminen.
No kuitenkin, niin kauan kuin merkinnät näkyvät, eli kuulien sääntöjenmukaisen eliniän, voi siis melko varmasti luottaa siihen, että kuulien paino ja halkaisija ja muutkin ominaisuudet ovat melko tarkalleen uutta
vastaavat.
Sehän kyseisen säännön tarkoitus
onkin.

JP

Muualla Pohjois-Euroopassa
homma on otettu kuulemma ihan
tosissaan. Ruotsin karsintoihin
osallistui peräti yli 50 seuraa ja
monissa muissakin maissa 1020. Suomen ainokainen ilman
sen kummempaa varsinaista karsintaa mukaan päässyt Droppi
Petanque Mikkelistä kohtaa ensimmäiseksi Ruotsin karsinnan
voittajan Lindomen. Ottelu pelataan Mikkelissä Rantakylän hiekkakentällä lauantaina 19.6. alkaen klo 15. Ottelun jälkeen järjestetään lehdistötilaisuus ja saunailta Visulahden rantasaunalla.
Droppilaiset ovat vakaasti päättäneet voittaa ottelun, joten sen
jälkeen seuraavana vastustajana
heillä on Saksan edustaja. Sekin
ottelu pelataan Mikkelissä.

SM-talkoisiin?
Seija Tikka laatii työvuorolistaa
SM-viikon toimitsijoista. Jos suinkin tiedät edes jonakin päivänä
olevasi joutilaana, niin soittele hänelle pikaisesti ja sovi, minkälaista hommaa haluaisit ja osaisit
tehdä (p. 08-3117891).

Reunionille?
Hannu Laukkanen on järjestelemässä turistimatkaa MM-kisoihin, Reunionin saarivaltioon Intian valtameressä Afrikan itäpuolella. Jos olet kiinnostunut, niin
ota yhteyttä (p. 09-6948314).

Valmentajaksi?
Liiton toiminnanjohtaja Matti Törrönen odottelee valmennuskoulutuksesta kiinnostuneiden yhteydenottoja (p. 050-5705222).
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Tiputtelua pääsiäisenä
Mikä on toiseksi suurin liiton kalenterissa oleva trippelikilpailu SM-kisojen jälkeen? AY-turnaus ja Tipukisat
tavoittelevat rinta rinnan tuota titteliä vuosittain ja tällä kertaa se meni
jälkimmäiselle. Vanhat hyvät ajat tulivat melkein mieleen, kun 58 joukkuetta kokoontui kahdeksatta kertaa
pelattuun perinteiseen kesän
kenraaliharjoitukseen Myllypuron kuplahalliin.
Kilpailun järjestäjä
Femma ry liittyi samalla kymmenen
vuotta täyttäneiden suomalaisten
petankkiseurojen
toistaiseksi harvalukuiseen joukkoon.
Itse lähes tauotta pelatessa ei tullut paljoa
seurattua muiden otteluita,
mutta tässä pari mielenkiintoista siinä sivussa tehtyä havaintoa:
Alkulohkossamme PSC:n ykkösjoukkue voitti ensimmäisessä pelissään
SLP Ricardin, mutta hävisi kaksi seuraavaa ja jäi lohkon viimeiseksi. Ricard sensijaan voitti muut pelinsä ja
otti lohkon ykkössijan. Vastaavaa tapahtuu yllättävän usein, kyseessä lienee jonkinlainen parempien pelaajien asennevamma. Hyvää joukkuetta vastaan pelataan tosissaan ja voi-

tetaan, mutta hieman heikompia
joukkueita vastaan otetaan liian löysästi ja hävitään.
Neljännesvälierissä sattui todella
hassu tapaus. Hyvinkääläiset johtivat meitä 9-8 ja heidän asettajallaan
oli kierroksen viimeinen kuula. Meillä oli ykkönen snadin edessä ja
vastustajalla neljä seuraavaa. Eli pelkkä meidän
kuulamme poisto olisi
ratkaissut pelin heille. Sitähän he tietysti yrittivätkin ja
isku osui ollen jopa
karo. Mutta... Snadi lähti liikkeelle ja
pysähtyi vähän ennen takarajaa. Isketty kuula meni perässä ja siellä kaukana oli sen lisäksi neljä
muutakin kuulaamme.
Joten peli poikki meille!
No, pelin aikaisemmissa vaiheissa oli tuuri käynyt tosi monta kertaa päinvastoin, joten ihan oikeinhan
siinä kai loppujen lopuksi kävi?
Hieman turhan pitkiksi nämä isommat kisat usein venyvät. Parhaat pelasivat aamukymmenestä lähes puoliyöhön, eli noin 14 tuntia. Väsymys
iski itsekuhunkin ja siksipä esimerkiksi finaali ei ollut enää tasoltaan mitenkään erikoisen hyvä.

JP

Mestarit Markus, Iivo ja Veiko

Kuulutuslaitteita ei tarvita, kun Ollikaisen Kimmo isoine äänineen on
kisoja vetämässä. Järjestelyjä hoiti
tietenkin myös Boströmin Kaitsu.

Tulokset:
1. Markus Lähdesniemi, Iivo Paaso,
Veiko Proos
2. Harri Lehtinen, Arto Stenberg, Ilkka Railio
3. Tatu Kuusisto, Jouko Tikkanen,
Jukka Tikkanen
4. Aku Haljoki, Samuli Kankkunen,
Arttu Poikolainen
B-sarja
1. Marko Jakonen, Jarkko Leskinen,
Jukka Virtanen
2. Seija Hukkanen, Kari Lehtonen,
Jari Santaluoto
3. Jukka Lehto, Ari Reijonen, Reijo
Taka-Eilola

2  1999

...
Tipukisojen finaalissa tehtiin tilastoa pelaajien suorituksista. Tästä lehdestä löytyvää hienoa lomaketta ei vielä
silloin ollut käytettävissä, mutta paremman puutteessa
ruutupaperikin kelpaa hyvin. Pisteitä annettiin kustakin
heitosta asteikolla 0-2. Miinuksia ei käytetty, vaikka niitäkin olisi ehkä muutaman kerran voinut antaa.
Peli alkoi illalla noin klo 22 eli sitä ennen oli pelattu jo
kellon ympäri. Siksipä pelaajien suoritukset tuskin olivat
enää aivan normaalitasolla. Pelaajien yhteispisteisiin ei
ole laskettu kahta keskenjäänyttä kierrosta, jotta pisteet
olisivat vertailukelpoiset.
Mielenkiintoista on se, että Ile, Hate ja Aatu voittivat suorituspisteissä selkeästi 73-60, mutta hävisivät kuitenkin
pelin 10-13. Jo ensimmäiseltä kierrokselta näyttäisi aivan väärä joukkue saaneen pisteet. Olisikohan tuurilla
ollut osuutta asiaan, hyvällä tai huonolla? Tosi pelimieshän ei sitä tietenkään myönnä, vaan selittää asian onnistuneella tai epäonnistuneella taktiikalla.
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Valmennusoppia ranskalaisittain
Lauantai 8.5.
Helsingin Hotelli Seurahuoneen kabinettiin kokoontui 15 valmennuksesta kiinnostunutta. Ranskan liiton kouluttaja Michel Aubert puhui ja muut
kuuntelivat hartaina. Vaikkakaan
useimmat eivät ymmärtäneet sanaakaan ja ne porukan muutamat vähän
ranskaa taitavat suomensivat vain
noin neljäsosan hänen jutuistaan.
Suomen urheiluvalmennus on kaikilla rintamilla ollut perinteisesti maailman huipputasoa. Petankin puolellakin tulemme menemään lajimme
kotimaan ohi, kunhan saamme homman kunnolla käyntiin. Ranskassakin kuulailijoita on valmennettu vasta nelisen vuotta ja toiminta on suunnattu lähinnä juniori- ja naisaloittelijoille. Meillä useimmissa taitolajeissa pidetään henkistä valmennusta
yhtenä tärkeimmistä osa-alueista.
Aubert ei siitä juurikaan kertonut, tosin paineensiedosta tiukoissa tilanteissa oli kyllä vähän puhetta.
Mutta toisaalta, Ranskan ja samalla
maailman parhaat huippupelaajat
eivät ole koskaan saaneet minkäänlaista valmennusta, henkisestä puhumattakaan. Silti heidän kymmenien
vuosien kokemuksensa ja sen mukanaan tuoma kylmähermoisuus on

sitä tasoa, että samaa voi tuskin millään valmennuksella ikinä edes saavuttaakaan.
Mitään uutta ja ihmeellistä ei Aubert
kertonut, ei siis mitään sellaisia asioita, joita meidän huippupelaajamme
eivät tietäisi ja olisi jo vuosikausia
pohtineet. Tilaisuus oli silti avartava
ja muutamia hyviä vinkkejä jäi mieleen päivän aikana. Tässä joitakin
Aubertin painottamia asioita:

- Ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa heittotapaa. Tietyt perusvirheet pitää tietysti kitkeä pois, mutta muuten tyyli on vapaa.
- Jokaisella kuulalla ei tarvitse onnistua, kunhan onnistuu niillä tärkeillä.
- Ei saa aristella, vaan pitää luottaa
itseensä ja pelata mahdollisimman
hyökkäävällä tyylillä.
Luennon jälkeen kävimme vielä Kaisaniemen puistossa tekemässä pienet käytännön harjoitukset. Opettelimme sivukierteitä ja takakuulan ampumista. Aubertin oma osaaminen ei
ilmeisesti rajoitu pelkkään teoriaan,
sillä lopuksi hän näytti meille itse,
kuinka homma pitää tehdä. Ensin
hän kävi vähän sivummalla heittämässä lämmittelyksi yhden karon ja
pisti sitten pari upeaa jättöä siihen
takakuulaan.

Sunnuntai 9.5.
Miesmaajoukkuepelaajille pidettiin
valmennustilaisuus Hyvinkään hallilla. Mukana oli 16 huippupelaajaamme. Aubert järjesti heille ensin erilaisia harjoitteita ja pojat tekivät innolla työtä käskettyä. Siitä huomasikin sen, mikä idea on ranskalaisen
valmentajan tänne tuottamisella: On
vaikeaa kuvitella, että kellään täkäläisellä olisi riittävää auktoriteettia
saada tuo porukka tosissaan kuuntelemaan ja harjoittelemaan. Siksi
joku Aubertin kaltainen hyvä ulkomainen valmentaja pitäisi saada
meille ihan pysyvästi. Sama ilmiöhän
oli havaittavissa jääkiekossa muutama vuosi sitten. Nousimme maailman terävimmälle huipulle vasta
saatuamme gurun Ruotsista hoitamaan hommat kuntoon.
Lopuksi Aubert laittoi rinkiläiset pelailemaan ja tarkkaili heidän suorituksiaan. Useita kertoja hän kävi huomauttamassa väärästä taktiikasta ja
kehotti hyökkäävämpään pelaamiseen. Loppuarvio huippupelaajiemme tasosta oli melkoisen tylyä kuultavaa. Paljon parannettavaa olisi ainakin itseluottamuksen ja motivaation puolella. Vaikka harjoituspeleissä
ei panosta ollutkaan, niin silti pitäisi
panna itsensä täysillä likoon. Senkinhän jo tiesimme ennestään, mutta
joko kohta sen myös uskoisimme?

JP
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Hobby Hall mainostaa
"Olet nähnyt varmaan joskus televisiosta, kuinka baskeripäiset ranskalaismiehet viettävät vapaa-aikaa teräskuulia heitellen. Suut käyvät, kädet heiluvat ja ilmassa voi aistia paitsi
jännittävää kilpailuhenkeä myös rentoa, hauskaa yhdessäoloa. Pelin nimi
on pétanque eli petankki, ja se on
saanut Suomessakin paljon ystäviä.
Sitä voivat harrastaa nuoret ja vanhat, miehet ja naiset, eikä siihen tarvita sen enempää aiempia taitoja
kuin kalliita välineitäkään. Teräspalloista ja puisesta maalikuulasta eli
snadista koostuva petankkisetti, noin
11 x 3 metrin hiekka- tai ruohokenttä
(tai kesämökkitien pätkä), 2-6 pelaajaa ja annos leikkimieltä riittävät.

Pelin perusperiaate on yksinkertainen: joukkueet yrittävät osua kuulillaan mahdollisimman lähelle snadia.
Snadia lähinnä olevasta kuulasta saa
yhden pisteen. Pelin voittaa ensiksi
13 pisteeseen yltänyt joukkue. Jännitys säilyy loppuun asti, sillä aina voi
taktikoida kilkkaamalla joko vastustajan kuulan tai snadin syrjemmäksi. Aito ranskalainen Jean Blanc Pétanque -setti sisältää 6 kiillotetulla
kromilla päällystettyä standardoitua
teräskuulaa ja puisen snadin kätevässä säilytyssalkussa. Tilaa yksi tai
useampi setti ja kutsu koolle tarpeellinen määrä ystäviä yhteiseen hauskanpitoon mukaansatempaavan petankin pariin.”

Pelaajaäänestyksen tulos:

Kevään
1999
parhaat
pelaajat
Äänestys järjestettiin Internetissä toukokuussa 1999. Kukin äänestäjä sai
laatia listan sen hetken parhaista
kymmenestä miespelaajasta ja viidestä naispelaajasta. Pisteitä annettiin miehille 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ja
naisille 5-4-3-2-1.
Suurin osa listan lähettäneistä jätti
korrektisti äänestämättä itseään. Tasapuolisuuden vuoksi muiltakin poistettiin oma nimi listasta ja sen alla
olleita siirrettiin pykälällä ylöspäin.
Vähäisen äänestysvilkkauden vuoksi tuloksia ei kannata ottaa kovinkaan
tosissaan!

Miehet:
Äänestäjiä 8 kpl. Ääniä sai
yhteensä 29 pelaajaa.
1. Arttu Poikolainen
2. Henri Palmqvist
3. Samuli Kankkunen
4. Arto Stenberg
4. Tuukka Ylönen
6. Harri Lehtinen
7. Iivo Paaso
8. Marko Aalto
9. Miska Nieminen
10. Aku Haljoki

66
51
45
38
38
31
28
27
25
19

Naiset:
Äänestäjiä 5 kpl. Ääniä sai
yhteensä 9 pelaajaa.

Eihän kaikkia asioita tarvitse aina
tehdä niin kovin ryppyotsaisesti ;)

1. Helena Kankaanpää
2. Mira Kyllönen
2. Mirva Näsilä
4. Salla Kalliosalo
5. Kati Nieminen

15
12
12
10
9

Ilmoittautuminen:
Kisoihin ilmoittautumisten käsittely on joka vuosi ollut varsin sekava ja työläs urakka, joten tänä vuonna
toimitaan seuraavasti:

Jokainen joukkue nimeää itselleen kapteenin, joka suorittaa joukkueen ilmoittautumisen ja osallistumismaksun omalle seuralleen 14.06.1999 mennessä. Huom:
Pelaajat eivät siis ilmoittaudu suoraan liitolle!
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 Rautatientorin SMtapahtumaan 29.6. - 4.7.1999!

Seurat suorittavat lopulliset ilmoittautumiset ja osallistumismaksut liitolle. Ilmoittautuminen tapahtuu vain ja ainoastaan
seuroille toimitettavalla lomakkeella
17.06.1999 mennessä.

Kolmas kertako toden sanoo?

Tänä vuonna ei sitten hirveästi jousteta, joten lueppa
edelläoleva vielä uudestaan ja paina mieleesi!

Tule kokemaan Torin kuuluisa
tunnelma ja pelien jännitys.
Mukana yli 400 pelaajaa?
Ravintolateltta, ohjelmaa,
näytösotteluja, kaikki oheispalvelut ja hyvä meininki!

Ensimmäisten
poulelohkojen arvonta suoritetaan Aulanko
GP:n yhteydessä 19.6.!
Arvonta tapahtuu lauantain illanvieton
yhteydessä. Sen ansiosta kisoja varten
painettavaan osallistujaluetteloon saadaan valmiiksi kaikkien lajien ensimmäisten poulelohkojen pelijärjestys.
Arvonnan tulokset ovat nähtävissä
tietenkin jo Aulangolla ja myös
liiton Internet-sivuilla pian
arvonnan jälkeen.

Pétanque SM 1999
Aikataulu:

Osanoton varmistus ja lisenssien tarkistus 1 - 1/2 tuntia
ennen kunkin kilpailun alkua. Kilpailujen aloitushetkiä
lukuunottamatta muut ajat ovat vain suuntaa-antavia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiistai
11.00 Avajaiset ja sekaduppelin aloitusheitto
29.6.
, ETTÄ
SEKADUPPELI
ATHAN ÄÄ OLLA
T
IS
U
M
PIT
11.05 1. Poule
SU!
UEILLA
JOUKK ÄINEN PELIA
15.00 2. Poule
YHTEN
19.00 1. Cupkierros
20.30 2. Cupkierros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keskiviikko
10.00 3. Cupkierros
JUNIORISINGELI
30.6.
12.00 Välierät
10.00 1. Poule
14.00 FINAALI
13.00 2. Poule
16.00 1. Cupkierros
YLEINEN SINGELI
17.00 Välierät
16.00 1. Poule
18.00 FINAALI
18.30 2. Poule
21.00 1.Cupkierros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torstai
10.00 2. Cupkierros
NAISTEN SINGELI
JUNIORIDUPPELI
1.7.
11.00 3. Cupkierros
10.00 1. Poule
10.00 1. Poule
12.00 4. Cupkierros
13.00 2. Poule
13.30 2. Poule
13.30 Välierät
16.00 1. Cupkierros
17.00 Välierät
15.00 FINAALI
17.30 2. Cupkierros
18.30 FINAALI
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
2.7.
13.00 1. Cupkierros
10.00 1. Poule
10.00 1. Poule
15.00 2. Cupkierros
14.00 1. Cupkierros
15.00 Välierät
17.00 3. Cupkierros
16.00 2. Cupkierros
16.30 FINAALI
19.00 Välierät
18.00 Välierät
21.00 FINAALI
20.00 FINAALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lauantai
YLEINEN TRIPPELI
NAISTEN TRIPPELI
3.7.
10.00 1. Poule
10.00 1. Poule
15.00 2. Poule
15.00 1. Cupkierros
16.30 2. Cupkierros
18.00 Välierät
20.00 FINAALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sunnuntai
10.00 1. Cupkierros
TORI OPEN PR-DUPPELI
4.7.
12.00 2. Cupkierros
10.00 1. Lohko
14.00 3. Cupkierros
MISS PETANQUE?
13.00 1. Cupkierros
16.00 Välierät
14.00 2. Cupkierros
18.00 FINAALI
15.00 3. Cupkierros
16.00 Välierät
17.30 FINAALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joka päivä oheiskilpailuja pudonneille ja ohikulkijoille ym...

TERVETULOA!
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.

Suomen PétanqueLiitto r.y.
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Hupailua petankistien “vessan seinällä”
Kukkoilua

Määritelmiä

Haaste:
Soikkeli & Kippari tekee julkisen
haasteen Hollywood Heiska & Ron
Jeremy parille. Paikka Aulanko duppeli. Panos iso olut!

Näistä tunnistat toukohousun:

Kippari:
Onko teillä rohkeutta ja seikkailumieltä ottaa moinen veto vastaan? Jos
on... Niin olisi kohteliasta Teiltä antaa olut häviön jälkeen esimerkiksi
seuraavalla lauseella..
- Tässä nämä oluet. Pelasimme unelmapelin mutta eihän se riittänyt kuin
nöyryyttävään tappioon. Te todella
ansaitsette nämä. Jne..
Sitten pikkasen kohteliasta tarjoilija
hymyä päälle...

- Karon tai muun hienon iskun jälkeen
Touko katsoo nopeasti ympärilleen
toivoen, että joku huippu olisi nähnyt
suoritteen.
- Alkulohkossa otettua voittoa (mieluiten Marko Aallosta) tuuletellaan
seurakavereiden, parhaassa tapauksessa koko suvun kesken.
- "Viimeisellä kuulalla ei isketä".
- Toukopuntit kerääntyvät tiiviiseen
rinkiin kuullakseen tuomarin alkupuheen ja arvonnan jännittävät tulokset.
- Toukohousun kisavarustus: Kolme
eriväristä snadia (tosi Touko maalaa
omat snadinsa), pistelaskuri, Obutin
mitta ja kuulalaukku jossa tarra "I love
petanque".

Huippu puolestaan:
- Kiroaa ampuessaan minkä tahansa muun osuman paisi karon. Reiän
jälkeen ollaan hiljaa.
- Alkulohko ei Huippua kiinnosta. Tippuminen on oikeastaan plussaa, voi
keskittyä rahapeleihin ja taikajuomaan.
- Ampuu aina, paitsi tiukassa paikassa (silloin rulli lujaa sekaan). "Asetus
on viimeinen vaihtoehto".
- Kisavarustus: Krapula, trippelissä
kaksi ruosteista kuulaa, röökiä ja bisseä maun mukaan.
Parhaiten Huiput tunnistaa siitä, että
he pitkin päivää toitottavat omaa loistokkuuttaan. Tosi Huippu on sekoitus Paul Gascoignea ja Viikinki Halmetta.

Heiska:
Iso olut vai! HAHAHAH. Pannaan jurrit panokseksi, vai mitä?

Nimimerkki Huippu

http://www.dwebs.com/cgi-bin/fb/view?splry
Kippari:
Vai oikeen jurrit.. Vaikka en laskekkaan tappiota mahdolliseksi on panos aika kohtuuton. Minun juottamisesta selviää varmaan 15 tuopilla...
Mutta teidän treenitasolla joutuisin
myymään kämpän pois rahoittaakseni teidän läpiyön tapahtuvan ilakoinnin.
RJ:
No jos haasteita laitetaan niin vastaamme siihen kyllä. Asiahan on nimittäin niin, että lupaan häviön sattuessa pokaamaan teille paikan kauneimmat naiset. No toki sehän on
jokapäiväistä kauraa, mutta teille juhlaa. Siihen lisäksi soitto paikallisradioon jossa tunnustan radioaalloilla katkeran häviömme. Ja tietysti kaupanpäälle ne oluet ja kullanarvoiset nimmarit!!!

:-)

Trippelin analyysilomake
Michel Aubert esitteli kätevän lomakkeen, johon merkitään pelin tapahtumat ja josta niitä on helppo analysoida jälkeenpäin. Viereisellä sivulla
on lomake suomennettuna ja hieman
muokattuna. Sitä saa vapaasti monistaa ja käyttää. Trippelin lisäksi sitä
voi tietysti käyttää duppelissa ja singelissäkin.
Lomakkeeseen merkitään pelin jokaisen kierroksen kunkin heiton onnistuminen järjestyksessä. Arvosteluasteikko on -1, 0, 1 ja 2. Kirjanpitoa tekevän omassa harkinnassa on, kuinka tuota asteikkoa käyttää. Perusperiaatteena on kuitenkin se, että nolla
annetaan epäonnistuneesta heitosta,
ykkönen onnistuneesta ja kakkonen
oikein erinomaisen hyvästä suorituksesta. Asettajalle voi merkitä kakkosen esimerkiksi vaikeaan paikkaan

heitetystä ykkösestä, hyvästä lukkokuulasta tai vaikkapa harkitusta snadin siirrosta. Ampujalle taas kakkonen irtoaa karosta, hyvästä jätöstä
tai tarkoituksellisesta snadin ampumisesta. Miinuspiste annetaan silloin,
kun heitto tekee vahinkoa omalle
joukkueelle.
Vielä kun merkkaa asetus- ja iskuheitot eri tavalla, esimerkiksi ympäröimällä iskut, on pelin kulun lukeminen jälkeenpäin helppoa. Analysoinnista on suoranaista hyötyäkin,
sillä joukkueiden tekemät taktiset virheet on helppo havaita.
Yhdelle lomakkeelle sopii kuusi kierrosta, joten yhtä peliä varten kannattaa varata ainakin kaksi tai kolme
lomaketta.

JP

T R IP P E L IN A N A L Y Y S IL O M A K E

2  1999
K ilp a ilu

S u o m e n P é ta n q u e -L iitto ry

P a ik k a

P v m

S iv u

15

/
J o u k k u e A

J o u k k u e B

A 1 / a s e tta ja

B 1 / a s e tta ja

A 2 / v ä lip e la a ja

B 2 / v ä lip e la a ja

A 3 / a m p u ja

B 3 / a m p u ja

P e la t u t k u u la t

1

2

3

4

5

6

H u o m .

7

K ir ja a ja

8

9

1 0

1 1

1 2

S u o r it u s p is t e e t y h t . P e lip is t e e t
P e la a ja
J o u k k u e

A 1

K ie r r o s

A 2
A 3
B 1

M a tk a

B 2
B 3
m

A 1

K ie r r o s

A 2
A 3
B 1

M a tk a

B 2
B 3
m

A 1

K ie r r o s

A 2
A 3
B 1

M a tk a

B 2
B 3
m

A 1

K ie r r o s

A 2
A 3
B 1

M a tk a

B 2
B 3
m

A 1

K ie r r o s

A 2
A 3
B 1

M a tk a

B 2
B 3
m

A 1

K ie r r o s

A 2
A 3
B 1

M a tk a

B 2
m
A r v o s t e lu a s t e ik k o :

B 3
2 =
1 =
0 =
-1 =

E r in o m a in e n
O n n is t u n u t
E p ä o n n is t u n u t
K a ta s tro fi

H u o m .

V ä li- / lo p p u t ila n n e :
B

A

18

2  1999

Huhtihulinat

Vappukisat Hämeenlinnassa

Helsingin halli 17.4.

Kesän avaus arktisissa olosuhteissa

10 joukkuetta ja kaksi viiden lohkoa.
Ensimmäisessä lohkossa hallitsi suvereenisti Harri, Arto ja Ile. Iivo, Miska
ja Juuso olivat aikamoisella kompurointituulella. Viimeisessä ratkaisevassa matsissa oli tippuminen edessä.
Vastustajalla oli hyvä paikka ottaa
päänahat ja antaa oppitunti. Vaan tilanne jäikin vastustajalle 12 - 7. Iivo
pisti pelaajapaikkaruletin päälle ja tiukan väännön jälkeen hoitivat homman
kotiin 12 - 13.

Säät eivät suosineet kymmenettä
kertaa järjestettyä Vapputrippeliä.
Lämpötila oli juuri ja juuri plussan
puolella, mutta onneksi ei sentään
satanut mitään. Tilanne olisi voinut
olla huonompikin, sillä parinkymmenen kilometrin päässä taivaalta kuulemma tuli kaikkea mahdollista, vettä, räntää, lunta ja rakeita.

Toisessa lohkossa oli hyvässä pelivireessä joukkue Marko K, Tuomas ja
Pöyry. Voittivat matsinsa antamatta
juuri pisteitä vastustajille. Tosin voittajakin löytyi ja lohkon toinen sija häviön tultua tiimille Kippari, Fazu ja
Mato.
Semifinaalit. Marko, Tuomas ja Pöyry saivat kokea kyytiä Arton poppoolta. Pelissä oli hieman tuntua että peli
oli hävitty jo etukäteen. Tiettyä arkuutta taktiikasa ja heitoissa paistoi läpi.
Ehkä muutama onnistuminen alussa
olisi voinut kääntää matsin toisin päin.

Kilpailu toimi samalla Linnan Petanquistien kymmenvuotisjuhlana. Pelit keskeytettiin iltapäivällä hetkeksi
ja kaikille läsnäolijoille tarjottiin täytekakkukahvit. Myös puheita pidettiin ja seuran puheenjohtaja Mikko
Haljoki (kuvassa kylmissään) vastaanotti liiton onnittelut ja viirin.
Pelit olivat sellaista tyypillistä kylmän
sään petankkia ja kuulat lähtivät kohmeisista käsistä vähän sinne sun tän-

Iivon, Miskan ja Juuson kohtuullisen
epävarma pelivire jatkui. Fazulla,
Madolla ja Kipparilla oli omat mahdollisuutensa viedä peli pikavauhtia kotiin. Joukkueen kohtuullisen varma
ampumapeli alkulohkon jälkeen koki
deflaation. Muutamien alkukierrosten
jälkeen siirtyi Fazu välistä asettajaksi
ja tsemppasi asetuksilla uutta tuulta
joukkueeseen. Numeroita tiukempi
häviö tuli kumminkin 13 - 9.
Loppuottelussa kaikkien epävarmojen vaiheiden jälkeen rutiinilla hoiti
voiton tiimi Iivo, Miska ja Juuso. Kisoja voi todellakin voittaa puolikuntoisena kunhan vaan osaa voittaa

Nimimerkki :o)
(Mukana oli myös pari ruotsalaisjoukkuetta. He eivät lieneet mitään sikäläisiä huippuja, sillä molempien kohtalona oli alkusarjasta putoaminen.)

ne. Olosuhteet olivat kuitenkin kaikille samat ja suurin osa ennakkosuosikeista piti pintansa. Välierissä pelasivat juuri ne neljä joukkuetta, joita
joku olisi sinne ehkä veikannutkin.
Oheiskilpailun, Kaiken Kansan Kisan
pronssiottelussa naisjoukkue Mira,
Mirva ja Tarja esittivät huikeita suorituksia. Niinpä he itsekin ihmettelivät, että miksi me täällä “B-sarjan”
pronssiottelussa pelataan?
Robert Simon-Bellamy teki ainakin
väliaikaisen paluun kentille ja tuomaroi kisat mallikkaasti.
Linnalaiset lupasivat, että Aulangolla viikkoa ennen Juhannusta on sitten paremmat kelit!

JP

BRRR...

Vapputrippeli, 26 joukkuetta

KKK, 12 joukkuetta

1. PSC Arttu / Arttu Poikolainen,
Samuli Kankkunen, Aku Haljoki
2. Munkka Team / Ilkka Railio, Arto
Stenberg, Harri Lehtinen
3. SLP Ricard / Henri Palmqvist,
Hannu Muuri, Petri Turkkila
4. Viipurin Pamaus / Matti Törrönen,
Esa Saastamoinen, Jukka Willman

1. Jukka Tikkanen, Tatu Kuusisto,
Jouko Tikkanen
2. Sami Lukka, Jukka Ruuskanen,
Ilkka Kankare
3. Mira Kyllönen, Mirva Näsilä, Tarja
Roslöf
4. Tauno Sevon, Kalevi Lehtinen,
Jukka Pöyry

2  1999

19

Baltique

Bothnia cup 1999

Helatorstai Helsingissä

BC Spelas i trippel med två tävlingar per omgång. (Tävlingsdagarna 1999 är Vasa 8 - 9 maj
och Umeå 30 - 31 oktober)

N.B. 1. No score for defeating compatriot teams.
N.B. 2. No score for "blind" victory in
pools of three teams.

Samtidigt som totalt fyra öppna trippeltävlingar spelas, är Bothnia Cup
en klubbtävling och en landskamp.

4) I klubbkampen tillämpas samma
poängsystem, dock så att poäng ges
även för seger över lag från samma
land men annan klubb. Bästa klubbpriset, storlek 1 000 Skr, utdelas efter varje tävlingshelg. Pokaler till de
tre bästa klubbarna utdelas, liksom
landslagspriset, på¨basen av alla fyra
deltävlingarna.

13.5. pelatun Baltique Duppelin virallisia tuloksia ei ole vielä saatu toimitukseen. Niiden sijasta ja jonkinlaisena kilpailukertomuksena menköön tämä “vessan seinällä” käyty
keskustelu, joka antaa suurinpiirtein
kaiken tarvittavan tiedon aiheesta:

Utelias:
Ketkä menestyivät eilen Sepän puistossa?
Sutta:
Joo, Sepänkadulta uutisia, nopeesti!
Keli oli ainakin aika kiva, vaikkei ihan
helle tällä kertaa ollutkaan. Paljonko
oli joukkueita? Kuka voitti mitä ketä?
Menikö kuulia kaivoon, vai oltiinko
siihen viimevuotisen jälkeen varauduttu?
John:
Finaali oli kesken kun lähdin mutta
siinä pelasivat Arttu/Samuli vastaan
isä ja poika Rantanen, 3.olivat Juuso/John, 4.Teija/Hannu Muuri
Pumpkinhead:
Sepän puistossa oli reilut 40 jengiä.
Finaalissa Samuli&Arto tekivät pari
pahaa pallonmenetystä ja Salon Vierikilkin vastaiskujen jälkeen Rantaset
nostivat pytyn 13-5 voitolla.

1) Arrangerande klubb står för priserna till de tre bästa lagen i varje deltävling och betalar 10 procent av
deltagaravgifterna till BC-kommittén
som står för landskampens
vandringspris och klubbpriserna.
2) Participating teams are drawn into
pools or groups.
The drawing is adjusted in that if possible no team should meet a compatriot team in the same pool. Should
this be impossible, as few teams as
possible from the same country or
club should be grouped together.
Drawing for each final should follow
the same principe, i.e. teams should
not meet teams from the same country or club if possible.
I första cupomgången gäller dock
främst den gamla regeln att pooleller gruppettor lottas mot tvåor. I
eventuell kvalomgång lottas i första
hand gruppettor till friplats.
3) Rules for national scoring:

Oravais Petanque
Påskdubbel med 34 deltagare från
Uleåborg, Umeå, Vasa och Oravais.
1) Juha Leppänen / Daniel Svens,
Oravais 2) Tarmo Taipale / Janne
Mansikkamäki, Vasa 3) Stig Svens /
Kenneth Semskar, Oravais 4) Nils
Broo / Boris Blomström, Oravais.
B-serie. 1) Curt Renkonen / Kjell
Karp, Umeå 2) Eva Hahn-Karp /
Mona Karp, Umeå/Vasa.

Points per victory
Groups: 1
Pools: 1
Equalizing games (after the pools):
1
1/16 finals 1
1/8 finals 1
Quarter finals: 2
Semi finals: 3
Final: 5
Bronze match: 2
The country with the highest score is
the winner of Bothnia Cup.

5) För blandade lag ges landskampsoch klubbpoäng enligt gamla BC-regler.
Bothniakommittén

Första halvan av Bothnia Cup,
som är både en lagtävling,
klubbtävling
och
minilandskamp, spelades i Vasa 8 9 maj.
Trippel I: 1) Kenneth Semskar-Juha
Leppänen-Stig Svens, Oravais 2)
Fredrik Lidén-Staffan Karp-Thomas
Bäck, Umeå 3) Jani Hatanpää-Janne Mansikkamäki-Tarmo Taipale,
Vasa 4) Kjell Stenman-Gerard Pelletier-Daniel Svens, Oravais.
Trippel II: 1) Bernt Ämting-Mikael
Rännar-Curt Renkonen, Umeå 2)
Fredrik Lidén-Staffan Karp-Thomas
Bäck, Umeå 3) Olli Salonen-Alf
Holmfors-Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka, Vasa 4) Jani Hatanpää-Janne Mansikkamäki-Tarmo Taipale,
Vasa.
Klubbkampen: 1) Nordboulen, Umeå
30 p 2) Oravais petanque 20 p 3)
Vaasa petanque 17 p 4) Boulistit,
Uleåborg 3 p 5) Kuopio 2 p.
I landskampen leder Sverige med 29
poäng före Finland med 22.

Stig
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Tulospörssi
Loimaan Petanque
18.10.1998 Loka-trippeli, 16 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud, Daniel Duhamel
2. Heikki Haapanen, Tero Haapanen,
Seija Uusitalo
3. Jari Santaluoto, Tatu Kuusisto,
Hannele Siitonen
31.10.1998 Naistenhaku-duppeli,
16 joukkuetta
1. Ellu Siitonen, Seppo Lindman
2. Eila Kankare, Pekka Parviainen
3. Elvi Aaltonen, Teuvo Myllymäki
14.11.1998 Marras-trippeli, 16 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud, Markku Nieminen
2. Eero Ravantti, Raimo Westerlund,
Mauri Salonen
3. Pekka Urponen, Vesa Tuominen,
Jussi Salminen
29.11.1998 Pikkujoulu-duppeli, 16
joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud
2. Eero Ravantti, Tuomo Lehtinen
3. Antti Jutila, Jyri Sihvo
12.12.1998 Tonttu-trippeli, 16 joukkuetta
1. Jari Santaluoto, Tatu Kuusisto,
Hannele Siitonen
2. Harri Koivunen, Tuomas Kettunen,
Päivi Kaunisto
3. Teuvo Myllymäki, Jussi Salminen,
Eila Nummila
27.12.1998 Joulu-duppeli, 16 joukkuetta
1. Eero Ravantti, Tuomo Lehtinen
2. Markku Nieminen, Pirjo Kivinen
3. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud

06.01.1999 Miestenhaku-duppeli,
16 joukkuetta

Turun Petanque-seura
05.12.1998 Trippeli, 11 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tiia Tuominen
2. Pekka Aalto, Pirjo Kivinen
3. Kari Lehtonen, Terttu Mäki
23.01.1999 Tammi-trippeli, 16 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud, Markku Nieminen
2. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen,
Vesa Korpunen
3. Jari Santaluoto, Esa Tuominen,
Tatu Kuusisto
14.02.1999 Ystävä-duppeli, 12
joukkuetta
1. Päivi Kaunisto, Markku Nieminen
2. Seppo Lindman, Tuomas Kettunen
3. Harri Koivunen, Tarja Roslöf
27.02.1999 Tuisku-trippeli, 13 joukkuetta
1. Kari Lehtonen, Hannu Miettinen,
Seija Hukkanen
2. Eero Ravantti, Raimo Westerlund,
Jari Lind
3. Matti Halonen, Jukka Tikkanen,
Reijo Taka-Eilola
14.03.1999 Maalis-duppeli, 16
joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud
2. Tatu Kuusisto, Hannele Siitonen
3. Kari Lehtonen, Hannu Miettinen
28.03.1999 Tipu-duppeli, 9 joukkuetta
1. Kirsi Westerlund, Sari Korpunen
2. Elvi Aaltonen, Eila Nummila
3. Seija Hukkanen, Hannele Siitonen
10.04.1999 Seka-duppeli, 16 joukkuetta
1. Elvi Aaltonen, Esa Tuominen
2. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen
3. Tiia Tuominen, Seppo Lindman

1. Bachir Benhammoud, Markku Nieminen, Seppo Lindman
2. Jari Santaluoto, Tatu Kuusisto, Esa
Tuominen
3. Juhani Sucksdorff, Marko Rajaniemi, Youssef Guezri
4. Tuomas Kettunen, Elvi Aaltonen,
Juha Aaltonen
06.02.1999 Helmitrippeli, 16 joukkuetta
1. Marko Jakonen, Marko Kuivasniemi, Tuomas Leskinen
2. Seija Hukkanen, Pekka Aalto, Jari
Santaluoto
3. Daniel Duhamel, Ari Reijonen,
Reijo Taka-Eilola
4. Terttu Lamminpää, Reijo Lamminpää, Erkki Hiltunen
06.03.1999 Maalistrippeli, 15 joukkuetta
1. Esa Tuominen, Tatu Kuusisto,
Youssef Guezri
2. Juhani Sucksdorff, Raimo Karppinen, Arto Aalto
3. Vesa Tuominen, Teuvo Myllymäki, Aimo Söderdahl
4. Raimo Tienhaara, Harry Vierumäki, Pekka Aalto

PSC Anjalankoski
Kevättalvensarja Myllykoskella, 52
pelaajaa
1. Kalevi Sinivaara
2. Sulo Niiranen
3. Timo Toikka
4. Veikko Kytömäki
5. Rauno Kauppinen
6. Veikko Stavén
7. Tauno Mänttäri
8. Jorma Tuittu

126
121
117
116
114
112
104
100
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SM-sarja ja divisioonat

Helsinki Petanque

Mestaruussarjan tilanne 1. pelipäivän jälkeen:

Divisioonien tilanteet 1. pelipäivän
jälkeen:

1. PSC II
Munkka-Team
3. HB I
4. SLP-Ricard
SLP-Farmi
PSC I
Loimaan Petanque
Kallion Kirkas
9. PSC III
Martin Petanque I
Idefix
LP-Lehtiset
13. KOO-VEE I
Karhu Petankki C
Tavastia
LP-Eila ja Pojat
LP-JJT
18. Kuulankierittäjät
19. HB 474
Obelix

LOHKO I

11.04.1999 Naisten trippeli, 6 joukkuetta
1. Anita Olkinuora, Marjatta Viiman,
Eira Penna
2. Saija Havana, Maija Avaro, Raija
Pasanen
3. Outi Raitasuo, Helena Kankaanpää, Kati Nieminen
17.04.1999 Huhtihulinat, 10 joukkuetta
1. Miska Nieminen, Iivo Paaso, JuhaPekka Siro
2. Harri Lehtinen, Ilkka Railio, Arto
Stenberg
3-4. Jukka Holopainen, Miikka Kouvonen, Ari-Pekka Mäkelä
3-4. Marko Kuivasniemi, Tuomas
Leskinen, Jukka Pöyry

Karhu-Petankki Kotka
13.05.1999, Helatorstai-duppeli, 19
joukkuetta
1. Juha Kansonen, Erkki Koponen
2. Pekka Koivunen, Matti Villanen
3. Mika Rantala, Petri Seppä
4. Aila Tiilikka, Pentti Vainionpää

6/0
6/0
5/1
4/2
4/2
4/2
4/2
4/2
3/3
3/3
3/3
3/3
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
1/5
0/6
0/6

Huom! Vain kuusi parasta pääsee finaaleihin. 1.-2. suoraan välieriin ja
3.-6. puolivälieriin.
Sijat 13.-16. menevät karsintaan divarilohkojen 6+6 parhaan kanssa.
Sijat 17.-20. putoavat suoraan.

IPC Helsinki
KOO-VEE Tampere
16.05.1999, Naisten 1. PM-karsinta, 11 joukkuetta
1. Mira, Mirva ja Satu / Mira Kyllönen, Mirva Näsilä, Satu Lahtimo
2. Turku Team / Marja-Liisa Suhonen, Hannele Siitonen, Seija Hukkanen
3. Oheka / Outi Raitasuo, Kati Nieminen, Helena Kankaanpää
4. Miranol Team / Tuula Ahonen, Riitta Kangas, Anja Parviainen
16.05.1999, PR-duppeli, 11 joukkuetta
1. Ilkka Railio, Arto Stenberg
2. Seppo Lindman, Markku Nieminen

22.05.1999, Guy Petterssonin
muistoturnaus singeli, 41 pelaajaa
1.
2.
3.
4.

Arttu Poikolainen
Miska Nieminen
Selhatti Güzel
Tuula Ahola

23.05.1999, IPC-turnaus trippeli,
17 joukkuetta
1. Marko Jakonen, Juha-Pekka Siro,
Jukka Virtanen
2. Aimo Leinilä, Harri Leinilä, Ilkka
Railio
3. Ari-Pekka Mäkelä, Veli-Matti Myllymäki, Miska Nieminen
4. Pekka Eerola, Mehmet Güzel,
Selhatti Güzel

1. Riemukaari II
2. Koski-Kuula I
PC de Strömfors
4. PSC Anjalankoski II
Koski-Kuula II
Riemukaari I
7. Karhu Petankki A
Varkauden Tarmo
9. Karhu Petankki B
PSC Anjalankoski I
Petanque Kouvola
Riemukaari III

5/0
4/1
4/1
3/2
3/2
3/2
2/3
2/3
1/4
1/4
1/4
1/4

LOHKO II
1. Loimaan Petanque II
Espoon Patonki II
PEESI III
4. Boulistit Oulu
Espoon Patonki I
6. Les Bombardiers
KOO-VEE II
Kallion Kirkas II
IPC
Martin Petanque II
Martin Petanque III
12. Larun Petankki

4/1
4/1
4/1
3/2
3/2
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
0/5

Kilpailujärjestäjät
huom!
Liiton kalenterissa olevien kilpailujen
järjestäjien yksi velvollisuus on ilmoittaa tulokset viipymättä Suomen Petanquelehden ja liiton Internet-sivujen toimitukseen, eli Jukka Pöyrylle
(yhteystiedot sivulla 2).
Mallia voi ottaa vaikkapa IPC:n singelikisasta, joka pitää hallussaan tämänhetkistä nopeusennätystä. Tulokset olivat netissä noin 1 minuutti
ja 50 sekuntia viimeisen kuulan pysähtymisen jälkeen! Kiitos siitä kuuluu Niemisen Jallulle, joka ilmoitti tulokset kilpailupaikalta puhelimella jo
finalistien kätellessä toisiaan.
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Kilpailukalenteri loppukesä 1999
PVM
KILPAILU / MUOTO
JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 06.06
Jannen Kilkkaus (PR/T)
PSC Järvenpää / Mauri Moisio 09-288337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 06.06
Naisten trippeli (PR/T)
Petanque Club de Pori / Tiina Rosnell 02-5386115
Alle 16 v. duppeli (PR/D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 12.06
SM-sarjan ja divarin 3. pelipäivä (L/T) Helsinki Boule / Henrik Gripenberg 0400-433245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 12.06
Pelimanni-duppeli (PR/D)
Droppi Petanque Mikkeli / Tero Mäkelä 050-5905561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 12.06
TUL:n mestaruustrippeli (PR/T)
Merihaan Urheilijat Helsinki / Raimo Tuomisto
Avoin trippeli (PR/T)
09-2411559, 050-3574806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 13.06
Naisten PM-karsinta (L/T)
PEESI Espoo / Jari Nieminen 0400-419371
PEESI-trippeli (PR/T)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 13.06
Turku Open (PR/T)
Turun Petanque-seura / Timo Puska 02-2306608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 19.06 - II Aulanko International GP (L+PR/D)
Linnan Petanquistit Hämeenlinna / Eila Kankare
Su 20.06
03-6381933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ti 29.06 - SM-kilpailut (L)
Suomen Petanque-Liitto Helsinki Rautatientori /
Su 04.07
Lisätietoja keskiaukeamalla
Jari Nieminen 0400-419371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 10.07
Baltic Cup (L+PR/T)
Kööpenhamina Tanska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.07
Viro-Suomi maaottelu (L/T)
EPKL Tallinna Viro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.07
Hirviheitot (PR/D)
Loimaan Petanque / Ossian Lindman 0500-720404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.07
Vammala Open (PR/D)
Tyrvää Petanque / Jukka Tahvanainen 040-5495503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 24.07 - SM-sarjan finaalit + karsinta (L/T)
PSC Järvenpää / Mauri Moisio 09-288337
Su 25.07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 31.07
Mikkeli-trippeli (PR/T)
Droppi Petanque Mikkeli / Ismo Lidner 0400-652659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 01.08
Meripäiväturnaus (PR/D+T)
Karhu Petankki Kotka / Timo Toikka 05-2282206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 07.08
PM-kilpailut (L/T)
Suomen Petanque-Liitto Helsinki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 08.08
4. Ricard Trophy (PR/T)
SLP Helsinki / Henri Palmqvist 0400-967467
Ensikertalaisten Finnair-cup (PR/D)
Naisten Dubonnet Duppeli (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PM-kilpailujen pelipaikka on varmistunut, se on

Esplanadin puisto aivan Helsingin keskustassa!
Mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, joista kustakin kaksi
yleisen sarjan, kaksi naisten ja kaksi juniorien trippelijoukkuetta.
Yleisöllä vapaa pääsy. Tule kannustamaan omat joukkueemme voittoon!

2  1999
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L=lisenssikilpailu, PR=kaikille avoin kilpailu, S=singeli, D=duppeli, T=trippeli

PVM
KILPAILU / MUOTO
JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinfonia Petanque
Lahti Boule / Jukka Pöyry 050-5963855
La 14.08
Yli 50-v. SM-duppeli (L/D)
Oheissingeli (PR/S)
Su 15.08
Lahti Boule Duppeli (PR/D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siikaranta-turnaus
Petanque Club de Pori / Tiina Rosnell 02-5386115
La 14.08
Trippeli (PR/T)
Su 15.08
Singeli (PR/S)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 15.08
Waltikka-turnaus (PR/T)
Koski-Petankki Valkeakoski / Kauko Riikonen 03-5841929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 21.08
Hyvinkää GP (PR/T)
Martin Petanque Hyvinkää / Petri Meripaasi 040-5134751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 21.08
Munkkiniemi Open (PR/T)
Munkan Petankki Helsinki / Pirjo Frangen 020-4106861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 22.08
Järvenpää -48 (PR/D)
PSC Järvenpää / Mauri Moisio 09-288337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 28.08
Patonkipetankki (PR/T)
KOO-VEE Tampere / Lauri Kolehmainen 050-5692729
Su 29.08
KOO-VEE Duppeli (L+PR/D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oulunpäivä-turnaus / Boulistit 15 v
Boulistit Oulu / Seija Tikka 08-3117891
La 04.09
Trippeli (PR/T)
Su 05.09
Duppeli (PR/D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lokakuun kisat
Helsinki Boule / Henrik Gripenberg 0400-433245
La 04.09
Trippeli (PR/T)
Su 05.09
Duppeli (PR/D)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 11.09
Pallo hukassa (L/T)
Turun Petanque-seura / Timo Puska 02-2306608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 12.09
Pori-Open (L/D)
Petanque Club de Pori / Tiina Rosnell 02-5386115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 25.09
Ruska-duppeli (PR/D)
Karhu Petankki Kotka / Timo Toikka 05-2282206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ke 29.09 - Yleinen MM (L/T)
St Denise of Reunion
Su 03.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 09.10
Seura-SM (L/S+D+T)
PSC Anjalankoski / Veikko Staven 0400-700994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To 28.10 - Juniorien MM (L/T)
Phuket Thaimaa
La 30.10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERIPÄIVÄ
TURNAUS
1999
Kotkassa Isonpuiston kentällä sunnuntaina 1.8.99
alkaen klo 10. Pelimuodot PR-trippeli ja PR-duppeli. Pelataan alkulohkot ja sijoitusottelut. Osanottomaksu 50 mk/pelaaja, kolme parasta palkitaan
pokaaleilla.
Buffetti palvelee: Kahvia, virvokkeita ym.
Tervetuloa Kotkan Meripäiville ja petanquen
Meripäiväturnaukseen. Mukana myös joukkue
Tallinnasta.
---oooOOOooo---

60 V. MESTARUUS-DUPPELI
Lukuisista toivomuksista johtuen järjestetään 60
vuotta täyttäneille petanquetaitureille oma mestaruuskilpailu Kotkan Jäppilässä lauantaina 28.8.99
alkaen klo 10. Pelataan alkulohkot ja sijoitusottelut. Palkintoina mestaruusmitalit ja pokaalit kolmelle parhaalle + voittajille myös erikoispalkinnot.
Osanottomaksu vain 40 mk / pelaaja. Lisenssiä ei
vaadita. Paikalla myös monipuolinen buffetti.
Veteraanipelaajat tervetuloa Kotkaan.
---oooOOOooo---

RUSKA-DUPPELI 1999
Kotkan Jäppilässä Kisamajan kentällä lauantaina
25.9.99 alkaen klo 10. Pelimuotona PR-duppeli.
Pelataan alkulohkot ja sijoitusottelut. Osanottomaksu 40 mk / pelaaja. Kolme parasta palkitaan +
voittajalle Ruskaa.
Buffetti toimii ja sauna lämpiää.
Tervetuloa petankkikesän päätöskisaan!
---oooOOOooo--Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset kaikkiin kilpailuihin: Karhu-Petankki, Timo Toikka, Pirosenvuorentie 5 as 5, 48400 KOTKA. Puh/fax 052282206 ja 0400-755519 ja kentällä 9.30 mennessä.

Lahdessa 13.-15.08.1999
IKIMUISTOINEN PETANQUE-VIIKONLOPPU
Lahden satamassa pidettävän suuren
Sinfonia-Regatta -tapahtuman yhteydessä

Lauantaina 14.8. alkaen klo 10
YLI 50-VUOTIAIDEN SM-DUPPELI
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 80 mk
pelaajalta 31.7. mennessä Lahti Boule ry:lle,
tilinumero 554271-444305.
Lisenssien tarkastus paikan päällä klo 9 - 9.30.
Palkintoina SM-mitalit ja tuotepalkintoja.
Muita kilpailuja:
Oheissingeli lauantaina ja Lahti Boule PR-duppeli sunnuntaina ym... Katso tarkemmat tiedot
seuraavasta Petanquelehdestä!
Alueella on myös paljon purjehdusaiheisia tapahtumia ja toimintaa: mm. Junioripurjehduksen SM-kisat, kolme ravintolatelttaa, jazz/bluesteltta, huviteltta, ohjelmalava, pari kahviota,
ravintolalaivoja, torikauppiaita
ja jopa sirkus tai tivoli!
Pääjärjestäjän virallinen yleisötavoite on vähintään 30,000 henkeä viikonlopun aikana!
Tervetuloa!

Lahti Boule ry
Suomen Petanque-Liitto ry
Jukka Pöyry
Puh. 050-5963855
Email: jpoyry@sci.fi
http://www.sci.fi/~jpoyry/petanque/

