Keilailun USICin mestaruudet jaossa Tsekin tasavallassa

VRU:n keilailumaajoukkueen menestys jatkui hyvänä USICin euroopanmestaruuskisoissa.
Neljännet kisat järjestettiin Tsekin Pardubisessa 3.-7. kesäkuuta 2013

Joukkue: Tapio Ränssi, Jyri Hämäläinen, Arto Wathén, Kari Hellström,
Reija Nurmi, Paavo Häkli ja Marketta Honkanen

Matka alkoi ma 3.6.2013 klo.9.35 Helsinki-Vantaan lentoasemalta Finnairin lennolla Prahaan.
Perille saavuimme klo.10.50 paikallista aikaa. Matka jatkui kentältä rautatieasemalle, Prahan
tulvista johtuen pidennettyä reittiä, normaalin puolen tunnin sijaan matka kestikin nyt noin tunnin.
Koska kyseessä on keilailujoukkue jokaisella oli runsaasti matkatavaraa (2 x 23 kg) ja hetken
kuluttua löysimme oikean junan Pardubiseen, paikallisen Expressin johon kiipesimme
tavaroidemme kanssa. Tunnin kuluttua olimme perillä n. 100 km Prahasta ja asema olikin jo hiukan
vanhempaa mallia sillä esim. laitureilla ei ollut liukuportaita ja keilapallolaukut piti kantaa laiturilta
portaat alas ja taas aseman päässä portaat ylös.
Asemalla oli samaan aikaan Belgian joukkue, jonka kanssa lähdimme kävellen kohti keilahallia,
paikallisen oppaamme Teresan johdolla. Keilahalli sijaitsi vain n. 300 metriä asemalta, hallille
jätimme keilailu varusteet, söimme välipalan ja sitten oppaan johdolla jatkoimme matkaa kävellen
kohti 1,5 km päässä olevaa hotelli Labea johon kaikki osallistuvat joukkueet majoitettiin.
Illalla oli vielä tekninen palaveri jossa arvottiin joukkueille ratajärjestys kilpailuihin, Suomen
vasemmalla puolelle arvottiin Venäjä ja oikealle Bulgaria, sekä keskusteltiin muutaman maan osalta

siitä, että onko ilmoittautumislomakkeessa tarpeeksi leimoja ja allekirjoituksia mm. Suomen lomake
joutui käsittelyyn, erinäisten vaiheiden jälkeen 1. kilpailupäivän aamulla kaikkien paperit olivat
hyväksyttävässä kunnossa.
Tiistai ensimmäinen kilpailupäivä
Aamiaisen jälkeen lähdimme kilpailupaikalle 18-rataiseen LUKA Bowling keilahalliin. Avajaisiin
osallistui joukkueet 14 maasta, parilla eri kielellä pidettyjen avajaispuheiden jälkeen päästiin
viimein asiaan, siis keilaamaan kellon ollessa 9.30.
Pelit pelattiin ns. eurooppalaisella pelitavalla. Sääntöjä oli 2010 kisoista muutettu sen verran, että
yhdeltä maalta oli aina kaksi keilaajaa samaan aikaan radalla heittäen 6 sarjaa (2010 Antwerpenissä
kaikki 6 keilaajaa olivat samalla radalla).
Suomen joukkueesta aloittajat olivat Kari Hellström ja Paavo Häkli, ensimmäisen erän jälkeen
Suomi oli johdossa muutaman kymmenen pistettä , Tsekki toisena ja Bulgaria kolmantena. Toiseen
erään Suomelta tuli naiset Marketta Honkanen ja Reija Nurmi ja erän loputtua olikin yllättäen
Bulgaria siirtynyt 2 pisteen johtoon, Bulgarian naiset olivat käyttäneet nämä kolme vuotta
edellisistä kisoista tehokkaaseen harjoitteluun sillä aiemmin 150 keskiarvoja heitelleet naiset
heittivät nyt 190 keskiarvoja! Viimeiseen erään meiltä tuli kehiin Jyri Hämäläinen ja Tapio Ränssi,
varsinkin Jyrin hankalissa olosuhteissa tekemä 1293 oli avittamassa Suomen nousua taas johtoon,
joka oli 1. päivän jälkeen 255 pistettä.
Joukkue tilanne: 1) Suomi 6652, 2) Bulgaria 6397, 3) Saksa 6381
Miehet tilanne: 1) Jyri Hämäläinen 1293, 2) Ales Nedomlel Tsekki 1204 ,3) Thomas Metz Saksa
1199, 7) Kari Hellström 1149, 15) Tapio Ränssi 1072, 33) Paavo Häkli 1004.
Naiset tilanne: 1) Marina Stefanova Bulgaria 1185 , 2) Nicole Blankenburg Saksa 1121, 3)
Marketta Honkanen 1120 , 7) Reija Nurmi 1014

Keskiviikko välipäivä
Kilpailuja ei ollut, vaan järjestäjät veivät meidät tutustumaan 30 kilometrin päässä olevalla
hevostilalle jossa meille esiteltiin lähinnä kouluratsastukseen liittyvää hevostenhoito-, jalostus- ja
valmennus ympäristöä. Esittely kierroksen jälkeen menimme viereisessä kylässä sijaitsevaan tosi
vanhaan tsekkiläiseen ravintolaan lounaalle. Loppupäivästä jäi muutama tunti aikaa tutustua
Pardubisen kaupunkiin (n. 90 000 asukasta).

Torstai toinen kilpailupäivä
Tiistai illan teknisessä palaverissa, lähinnä keski-euroopan maiden pyynnöstä, äänestettiin siitä että
arvotaanko radat uudelleen toista kilpailu päivää varten ja arvonta vaihtoehto voitti äänestyksen
jossa Suomen pariksi amerikkalaiseen pelitapaan tuli Hollanti.
Pelijärjestys oli parien osalta sama kuin tiistaina, Kari ja Paavo keilasivat tulosta yhteensä saman
verran kuin 1. päivänä, osat vain vaihtuivat eli nyt Paavo venyi 1143 ja Kari jäi tuhannen pintaan.
Joukkue tilanne ei paljon vaihtunut erän aikana, muutama piste tuli lisää johtoa tiistaiseen.
Toisessa erässä naiset pelasivat paremman yhteistuloksen kuin tiistaina eli Reija 1173 ja Marketta
1109, Bulgarian naiset keilasivat suunnilleen samaa vauhtia Suomen naisten kanssa eli joukkueiden
välinen ero pysyi samana.

Viimeisessä erässä Jyri ja Tapio käytännössä ratkaisivat joukkuekilpailun voiton Suomelle
heittämällä heti ensimmäiseen sarjaan 456, jolloin johto oli jo melkein 400 pistettä. Loppusarjat
vielä lisäsivät meidän johtoa ja lopullinen voitto marginaali oli 534 pistettä toiseksi tulleeseen
yllätysjoukkue Bulgariaan joka oli Antwerpenissä vasta 13.
Päättäjäiset
Hallilla oli kilpailujen jälkeen lyhyt tekninen palaveri jossa tulokset jaettiin kaikille joukkueille ja
joukkueilla oli 15 min. reklamoida tuloksista jonka jälkeen ne muuttuivat lopullisiksi. Samalla
ilmoitettiin, että jos haluaa sääntömuutoksia seuraaviin kisoihin niin ehdotukset tulee toimittaa
sähköisesti Usicille.
Palkintojen jaossa palkittiin kuusi parasta joukkuetta sekä naisten ja miesten kolme parasta.
Jyri Hämäläinen oli ylivoimainen kultamitali voittaja miesten sarjassa 147 pisteen erolla Tsekin
Ales Nedomleliin, naisten sarjassa Marketta Honkanen pinnisti pronssille, tiukassa kamppailussa
Reijan kanssa joka ratkesi vasta ihan viimeisissä ruuduissa, Bulgarian naiset ottivat kaksoisvoiton
hyvillä 190 keskiarvon tuloksilla.
Joukkueelle jaettiin komea ’kultainen’ 50 cm korkea pysti sekä kaikille kultamitalit kaulaan.
Oli se jotenkin juhlavaa seistä siellä muiden joukkueiden edessä ja kuunnella ’We are the
champions’ kappaletta.
Naisten parhaasta sarjasta 260 palkittiin Reija Nurmi, ja miesten 259 Andreas Knodel Saksa .
Ilta jatkui illallisella ja sitten vapaalla seurustelulla, myöhemmin illalla Suomen joukkue sai myös
kuulla toivomansa kiekko biisin ’Poika saunoo’, jonka sanoista ei kyllä kukaan muu ymmärtänyt
mitään meidän lisäksi mutta hyvin kaikki oli kuitenkin mukana.

Perjantai
Paluumatkalle lähdettiin perjantaina ennen puolta päivää junalla Prahaan jossa jäi muutama tunti
aikaa katsella tulvan jälkiä joka oli jo laskusuunnassa sekä idyllistä vanhaa kaupunkia.
Kuljetukset lentokentälle olivat kokemus sinänsä sillä perjantai iltapäiväruuhka oli tulvan jälkeen
vielä normaalia pahempi ja meitä kuljettaneet autot (ei ilmastointia) kiertelivät ympäri maaseutua
mutta Vaclav Havelin kentällä olimme kuitenkin hyvissä ajoin ennen klo. 19.30 lähtevää
lentoamme.
Turvatarkastus kesti normaalia kauemmin kun parille meistä laite piippaili ja kengät vietiin lisä
tarkastukseen. Palkintopokaali meni nyt hyvin läpi turvatarkastuksesta ja matkaa taas jossain
vaiheessa Vuokattiin edellisten rinnalle.
Tuloksia:
Joukkuetulokset 6 x 12 sarjaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suomi
Bulgaria
Saksa
Ranska
Tsekki
Tanska

13475 pistettä
12941
12846
12640
12628
12351

Jyri Hämäläinen, ensikertalaisena mukana ja otti henkilökohtaisen kultamitalin tuloksella
2566/12 sarjaa, keskiarvolla 213,83

Henkilökohtainen 12 sarjaa:
Naiset

1.
2.
3.
4.

Mariana
Marina
Marketta
Reija

Meteksinova
Stefanova
Honkanen
Nurmi

Miehet

1
2.
3.
13.
18.
20.

Jyri
Hämäläinen
Ales
Nedomlel
Andreas Knodel
Tapio
Ränssi
Kari
Hellström
Paavo
Häkli

Täydelliset tulokset ja valokuvia Usicin sivuilla:
http://www.usic-sports.org/bowling

Bulgaria
Bulgaria
Suomi
Suomi

2277 pistettä
2273
2229
2187

Suomi
Tsekki
Saksa
Suomi
Suomi
Suomi

2566
2419
2333
2179
2167
2147

