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Mitä jokaisen keilaajan tulisi tietää säännöistä
Petri Mannonen

ONKO SINULLEKIN JOSKUS käynyt niin, että on tullut pelikavereidesi kanssa kinaa kilpailusäännöistä ja niiden noudattamisesta? Kinalta
voi välttyä, mikäli sääntötietämys pelaajien kesken on hyvällä tasolla
ja kaikki tietävät miten asioiden pitäisi mennä. Monikaan ei kuitenkaan
osaa kaikkia sääntöjä ulkoa ja tässä kirjoituksessa tuonkin esille muutamia asioita, joita jokaisen keilaajan tulisi tietää astuessaan radalle tai/
ja jotka ovat aiheuttaneet paljon keskustelua.
Olisi erittäin hyvä, että vaikka kaikkia sääntöjä ei pilkulleen ulkoa
osaisikaan, olisi jokainen kuitenkin lukenut säännöt ainakin kertaalleen
läpi kauden alussa. Samalla tulee sekä kerrattua säännöt, myös tutustuttua mahdollisiin ko. kaudelle voimaantuleviin sääntömuutoksiin.
Jokaisen Suomessa järjestettävän kansallisen keilakilpailun tulee olla jäsenliiton hyväksymä ja tämän tulee näkyä myös kilpailujulisteessa.
Mikäli SKL:n jäsen osallistuu kilpailuun, jota ei ole jäsenliitolla hyväksytetty, voi SKL:n hallitus rangaista pelaajaa. Hyväksymismenetelmä
koskee myös epävirallisia kilpailuja, ns. lappukisoja.
Yksi paljon puhetta herättänyt asia on pallon pinnan käsittely.
Keilapallon pinnan muuttaminen käsin esim. hiomatyynyllä yms. ja
puhdistaminen puhdistusaineella on sallittua sarjojen välissä pelialueen
ulkopuolella. Pelialueen ulkopuolella siksi, ettei hiomapölyä tai pesuainetta kulkeudu vauhtiradalle ja siten aiheuta vaaratilanteita liukastumisen tai ”tökkäämisen” muodossa. Sarjan aikana pallon pintaa ei saa
muuttaa tai puhdistaa pesuaineella.
Jokaisessa kilpailussa on oltava kilpailunjohtaja, joka valvoo kilpailusääntöjen noudattamista ja ratkoo epäselvät tapaukset. Kilpailunjohtajan ei tarvitse olla paikalla joka ainoassa kilpailuvuorossa, vaan
hän voi nimetä tilalleen kilpailunjohtajan valtuuksia käyttävän valvojan.
Aina kun pelin aikana tulee epäselviä tilanteita, miten joku asia menee,
ottakaa yhteyttä kilpailunjohtajaan / valvojaan ja ratkokaa ongelma
paikan päällä. Mikäli asiat etenevät protesteihin asti, on tilanteen ratkaiseminen paljon hankalampaa.
Pelipaidat/housut on myös melko iso keskustelunaihe. Säännöissä ei
puhuta mitään pelihousuista. Mikäli kilpailun omat säännöt määräävät
jotain peliasusta, tulee niitä noudattaa. SKL:n kilpailusääntöjen mukaan
riittää, että henkilökohtaisessa kilpailussa pelaajalla on siisti kauluksellinen pelipaita. Kilpailunjohtaja on se taho, joka voi tehdä päätöksen,

täyttääkö pelipaita kriteerit. Kilpailunjohtajalla on myös oikeus myöntää
vapautus tästä säännöstä painavasta syystä. Joukkuekilpailuissa pitää
joukkueenjäsenillä olla samanvärinen ja samanmallinen pelipaita, jossa
seuran logo/nimi samassa paikassa samoin värein. Mainokset voivat
olla erilaisia eri pelaajilla.
Keila- ja vauhtiradan puhtaudesta on pidettävä huolta. Eli pelaajien on varmistuttava, että kengänpohjat ovat puhtaat, eivätkä kuljeta vauhtiradalle mitään talkkia yms… Säännöissä ei erikseen määrätä
käyttämään keilakenkiä, mutta kuten edellä sanottu, eivät käytettävät
kengät/sukat saa tuoda vahtiradalle mitään, eivätkä saa jättää myöskään jälkiä vauhtirataa,
Seuraava melko usein esille tuleva aihe on siirtyneet ja/tai keilanpystytyskoneen kaatamat keilat. Mikäli keilanpystytyskone osuu vaikka
vain hipaistenkin keilaan ja se kaatuu (olkoonkin, että keila olisi kaatunut muutenkin), on ko. keila pystytettävä uudelleen sen alkuperäiseen
paikkaan. Mikäli keilanpystytyskone nostaa siirtyneen keilan ja pystyttää
sen, ei ko. keilaa siirretä alkuperäiselle paikalleen. Mikäli patterista on
puuttunut keila heittoa suoritettaessa, on suoritus uusittava. Kaatuneen keilan ollessa rännissä ei keilaaja saa heittää, vaan rännikeila on
poistettava ennen heittoa. Tällä ei ole väliä, vaikka seiskapaikkoa suoritettaessa kympin puoleisessa rännissä on keila, pitää se silti poistaa
vaikka ”ei sillä ole merkitystä”.
Suorituksen saa myös suorittaa joko oikealla tai vasemmalla kädellä,
ainoastaan mielenosoituksellinen kädenvaihto on kiellettyä
Yliastutuksi heitto tuomitaan ainoastaan, mikäli pallo on irronnut
pelaajan kädestä ja ylittänyt rajarikkoviivan ja pelaajan jokin vartalonosa koskettaa jotakin kohtaa radassa, laitteissa tai rakennuksessa
yliastumisviivan toisella puolella. Eli olkaa varovaisia, kädellä seinään
tai pilariin lätkäisystä tulee helposti yliastuminen. Mikäli pallo ei irtoa
kädestä tai irtoaa, mutta pelaaja saa pallon kiinni, ennen kuin se ylittää yliastumisviivan, ei heittoa ole tapahtunut, joten ei silloin voi olla
heitto yliastuttukaan.
Näillä perussäännöillä pääsee aika pitkälle. Yksi tärkeimpiä tietoja
säännöistä on se, mistä ne löytyvät. Käykää katsomassa SKL:n nettisivuilta säännöt ja kysykää omalta halliltanne, mistä sieltä löytyy säännöt, että osaatte sitten ne kaivaa esiin, kun tarvetta tulee.
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