Hohtokeilaajasta
kilpakeilaajaksi osa 6
Päätämme tämän artikkelisarjan paikkaamiseen, mikä on eräs tärkeimmistä tekijöistä hyvän tuloksen saamiseksi. Paikkaamista keilailussa voidaan verrata golfiin; et pärjää vaikka lyöt pitkiä lyöntejä
jos puttipelisi ei suju.
Käymme nyt läpi 3-6-9-paikkojärjestelmän. Luvut järjestelmässä kertovat
siitä kuinka paljon lähtöpaikassa siirrytään suuntaan tai toiseen rimoissa jos jokin keila jää avausheiton jälkeen pystyyn. (rimat kävimme läpi viime artikkelissa). Jotta voisit soveltaa järjestelmää,
tulee sinun ensiksi opetella keilojen numerointi.
Se on varsin helppoa; keilapatterissa
on kymmenen keilaa neljässä rivissä. Ensimmäisessä rivissä on yksi keila, toisessa kaksi, kolmannessa kolme ja neljännessä neljä keilaa. Keilojen numerointi
kasvaa siirryttäessä riviltä toiselle ja vasemmalta oikealle (Kuva). Paikkojärjestelmä on hyvin yksinkertainen. Etsit ns.
nollariman eli lähtöpaikan, josta osut
kolmosnuolen (rima 15) kautta ykköskeilaan. Kun olet tämän löytänyt, tarvitsee sinun enää tehdä siirtymät lähtöpaikassa kuvan osoittamalla tavalla. Siirryt
lähtöpaikassa 3, 6 tai 9 rimaa oikealle tai
vasemmalle keilasta riippuen. Siirtyminen tapahtuu aina vastakkaiseen suuntaan. Paikkaaminen tapahtuu myös kolmosnuolen kautta. Ainoastaan lähtöpaikka siirtyy. Kuvassa on kerrottu suoraan

mihin suuntaan lähtöpaikassa liikutaan
kun jokin keila jää avausheiton jälkeen
pystyyn.
Otetaan esimerkki. Lähtöpaikkasi on
keskellä rataa rimalla 20 (nollarima, josta
olet osunut ykköskeilaan), olet heittänyt
kolmosnuolen kautta, avausheiton jälkeen jää keila numero 4 pystyyn. Mikä
on lähtöpaikkasi paikkoheitossa?
Vastaus: Rima 14. Eli siirrytään 6 rimaa vastakkaiseen suuntaan. Huomaa,
että rimojen numerointi pienenee siirryttäessä oikealle ja kasvaa siirryttäessä vasemmalle.
Vielä yksi esimerkki. Joskus avausheiton jälkeen jää pystyyn useampikin
keila. Miten silloin toimitaan?
Lähtöpaikka avausheitossa on ollut
rimalla 20, olet heittänyt kolmosnuolen
kautta, avausheiton jälkeen on pystyyn
jääneet keilat 3 ja 6. Mikä on lähtöpaikkasi paikkoheitossa?
Vastaus: Rima 26. Kun pystyyn jää
useampi kuin yksi keila täytyy sinun etsiä
ns. avainkeila, jonka kaatuessa muutkin
keilat kaatuvat. Tässä esimerkissä avainkeila on keila numero 6. Kun siirrät lähtöpaikkaasi vasemmalle vastakkaiseen
suuntaan kuusi rimaa, kaataa pallo matkalla kuutoskeilaan varmasti myös keilan
numero 3.
Ei muuta kuin lähimmälle keilahallille keilaamaan! ●

Joulukuun kysymys
Keilakenkien merkitys keilailusuoritukseen?
- Tasapaino on keilailusuorituksessa hyvin tärkeä asia. Hyvät keilakengät helpottavat tasapainoisen suorituksen aikaansaamista. Nykyään on saatavissa keilakenkiä, jonka liukujalan pohjaan on vaihdettavissa erilaisia pohjia sopivan
liu´un aikaansaamiseksi. Irrotettavia vaihtopohjia löytyy sekä päkiälle että kantapäälle. Tämä ominaisuus keilakengissä on tärkeä, varsinkin kun eri keilahalleissa vauhtiradat ovat kitkaisuudeltaan erilaisia. Keilakenkien tukevuudessa ja
lestien leveydessä on myös eroja. Niistä jokainen keilaaja voi valita myös mieleisensä.

Mikäli sinulla on kysyttävää keilailusta, koulutuksesta tai muista asioista
keilailun saralta, lähetä sähköpostia osoitteeseen:
sami.jarvila@keilailuliitto.fi Vastaan vain omalla nimellä esitettyihin asiallisiin kysymyksiin, lähettämienne kysymysten joukosta valitsen yhden hyvän tälle palstalle kuukauden kysymykseksi.
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