
Kouvola Junnu Open 2015
07.11.2015

Vain junioreille tarkoitettu kilpailu

järjestettiin nyt toista kertaa

Kouvolan Happy Bowlingissa.

Alkukilpailu oli järjestetty kahdessa lohkossa

niin, että A lohkossa olivat M-, A- ja B-

luokkaan kuuluvat ja B lohkossa C- ja D-

luokkaan kuuluvat juniorit ja kilpailussa oli

käytössä luokkatasoitukset. Oletusarvollisesti

A lohkon keilaajia oli odotettavissa paikalle

vähemmän ja siksi finaalipaikat jaettiin A

lohkolle kuusi paikkaa ja B lohkolle 14

paikkaa. Finaaliin pääsi kuitenkin B lohkosta 16 keilaajaa, koska A:sta ei tullut kuin neljä 

osallistujaa.

Alkukilpailu sujui hienosti ja hallilla oli mukavasti niin taustajoukkoja kuin muitakin 

seuraajia ja monen suusta tuli kuultua, että juniorit toivat radalla ollessaan halliin aivan 

uudenlaista energiaa ja kuhinaa. Keilaamista ei otettu turhan vakavasti, vaan palloa 

laitettiin radalle suurella innolla ja motivaatiolla, kuitenkin finaalipaikkaa metsästäen. Oli 

myös hienoa kuulla, että osa osallistujista oli ensimmäistä kertaa oman kotihallinsa 

ulkopuolella heittämässä kilpailua. Alkukilpailussa suurin osa teki omaan tasoonsa nähden

hyviä tuloksia, ja osa kävi jopa uusimassa kohentaakseen tulostaan. A lohkon paras 

alkukilpailussa oli Kouvolan All Starsin Niko Oksanen tuloksella 1124 ja B lohkon paras oli

Kotkan HWT:n Otso Kahila tuloksella 886.

Keskiviikkona 4.11. pidetty finaali heitettiin myös kahdessa lohkossa. Ensin pelaajat 

heittivät viisi sarjaa amerikkalaisella pelitavalla, jonka jälkeen lohkojen kolme parasta 

etenivät yhden sarjan pudotuspeleihin. A lohkossa käytiinkin tiukka kilpailu suorasta 

finaalipaikasta ja lopulta Myllykosken MyPaa edustava Simon Susiluoto vei paikan vain 

kolmen pisteen erolla Lahden Bayn Jesse Ahokkaaseen. Simonin tulos 1131 ja Jessen 

1128. Kolmantena pudotuspeleihin eteni All Starsin Niko Oksanen tuloksella 1059. B 

lohkon suoran finaalipaikan vei alkukilpailunkin vienyt HWT:n Otso Kahila tuloksella 1046 

ja kaksi muuta jatkoon mennyttä olivat Bayn Miska Viljanen tuloksella 941 sekä Bayn Heli

Puranentuloksella 932.

Vasemmalla B-sarjan voittaja Otso Kahila ja 
oikealla A-sarjan voittaja Simon Susiluoto
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Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella A lohkon toisen finaalipaikan vei Oksanen 

voittaen Ahokkaan tuloksin 230–216. B lohkon toinen finaalipaikka meni Viljaselle joka 

voitti seuratoverinsa Heli Purasen tuloksin 191–130. A lohkon finaalissa kohtasivat 

paikalliset Simon Susiluoto ja Niko Oksanen ja mestaruuden vei nimiinsä Simon tällä 

kertaa selvin numeroin 252–198. B lohkon finaalissa käytiin tiukempi kamppailu ja tämän 

vuoden mestaruuden vei vain viiden pisteen turvin Otso Kahila voittaen Miska Viljasen 

tuloksin 199–194.

Kilpailu onnistui jälleen siinä, että saatiin koottua junioreita kisaamaan keskenään myös 

ulkopaikkakunnilta ja jopa ensimmäistä kertaa oman hallin ulkopuolelle. Lopullinen 

suoritusmäärä jäi kuitenkin toivottua selvästi pienemmäksi. Havaittavissa oli jälleen, että 

tämän kaltaiselle kilpailulle on tarvetta, mutta kilpailumuotoa varmaankin täytyy vielä hioa, 

jotta saataisiin suurempi määrä junioreita paikalle.

Suuri kiitos osallistujille, heidän tukijoukoilleen ja Kouvolan keilahallin henkilökunnalle.

Toni Sorvo
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