Hohtokeilaajasta kilpakeilaajaksi osa 5
Viime artikkelissa saimme päätökseen keilailusuorituksen osa-alueet. Keilailu on myös tarkkuuslaji eli pelkkä
hyvä heittotekniikka ei pelkästään riitä vaan suoritus on
pyrittävä toistamaan mahdollisimman hyvin hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa käymme läpi
avausheiton tähtäyksen ja pistelaskun.

Tähtäys
Paras mahdollisuus kaatoon saadaan, kun yritetään osua
patterin kärkikeilan ja sen oikealla puolella olevan keilan
väliin. Keilaajat kutsuvat sitä taskuosumaksi. Vasenkätisten tasku on kärkikeilan ja sen vasemmalla olevan keilan väli. Keilarata on noin metrin leveä ja 18 metriä pitkä. Keilarata muodostuu leveyssuunnassa 39 rimasta.
Keilaradan alussa noin viiden metrin päässä on tähtäyksen helpottamiseksi tähtäysmerkit (kuva 1). Merkit
ovat viiden riman välein, siten, että ensimmäinen merkki
oikealla rännin reunassa on rimalla 5, toinen merkki rimalla 10, kolmas merkki rimalla 15 ja keskimmäinen

la suoraviivaisella heitolla on hyvä mahdollisuus saada
taskuosuma ja kaato aikaiseksi.

Pistelasku
Yksi keilailusarja muodostuu pöytäkirjan kymmenestä
ruudusta. Yhdeksää ensimmäistä ruutua kohti saa keilaaja heittää kaksi heittoa, ellei ensimmäisen heiton tuloksena ole kaato. Kymmenenteen ruutuun heitetään kolme
kertaa, mikäli ensimmäinen heitto on kaato tai toinen
heitto paikko.

Kaato
Keilaaja on suorittanut kaadon, kun hän sääntöjen hyväksymällä tavalla on ensimmäisellä heitollaan kaatanut
kaikki kymmenen keilaa. Kaato merkitään rastilla (X)
sen ruudun vasemmassa yläkulmassa olevaan pieneen
ruutuun, jossa se on suoritettu. Ruudun pisteet merkitään vasta sitten, kun keilaaja on heittänyt kaadon edellyttämät kaksi seuraavaa heittoa. Niiden kaatamien keilojen yhteismäärä lisätään kaadon antamaan kymmeneen pisteeseen.

pystyyn jääneistä keiloista, merkitään missimerkki (-)
ruudun oikeassa yläkulmassa olevaan pikkuruutuun. Jokaisen ruudun, jossa missi on tapahtunut, pisteet merkitään välittömästi toisen heiton suorittamisen jälkeen.

Reikä
Reiäksi kutsutaan keilojen asentoa, kun kärkikeila on
kaatunut ja vähintään yksi keila on kaatunut välittömästi
kahden tai useamman pystyyn jääneen keilan edestä.
Reikä merkitään (O) sen ruudunvasempaan pikkuruutuun, jossa reikä on tapahtunut. Ensimmäisellä heitolla
kaatuneiden keilojen lukumäärä merkitään O-merkin sisään ennen toisen heiton suorittamista. Keilaajan saadessa toisella heitollaan reiästä paikon, se merkitään ja
lasketaan kuten paikko. Keilaajan epäonnistuessaan
paikkoyrityksessään, merkitään ja lasketaan tulos kuten
missi. ●
Jatkamme seuraavassa numerossa

Innostuitko?
Lisää tietoa osoitteesta www.keilailuliitto.fi

Paikko
Keilaaja, joka kahdella hyväksytyllä heitolla kaataa
kaikki kymmenen keilaa, on suorittanut paikon. Paikko
merkitään vinoviivalla (/) ruudun oikeassa yläkulmassa
olevaan pieneen ruutuun. Ruudun pisteet merkitään vasta keilaajan suoritettua seuraavaan ruutuun kuuluvan ensimmäisen heiton, jonka kaatamien keilojen lukumäärä
lisätään paikon antamaan kymmeneen pisteeseen.
Kuva 1
merkki rimalla 20. Vauhtiradalla olevat pisteet ovat vastaavalla tavalla viiden riman välein (kuva 2).
Keilapatterin tasku on oikeakätisillä rimojen 14 ja
20 välissä. Hyvä tähtäyspiste aloittelevalla keilaajalla on
siten tähdätä pallo vierimään kolmannen ja keskimmäisen tähtäysmerkin välistä. Tämän linjan kautta kulkeval-

Missi
Ensimmäisellä heitolla kaatuneiden keilojen lukumäärä
merkitään ruudun vasemmassa ylälaidassa olevaan pikkuruutuun. Toisella heitolla kaatuneiden keilojen lukumäärä merkitään ruudun oikeassa yläkulmassa olevaan
pieneen ruutuun. Mikäli keilaaja ei toisella heitollaan
onnistu kaatamaan yhtään ensimmäisen heiton jälkeen
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