Haastattelussa Jaakko Seppälä, taistelupetankin Suomen mestari vuosimallia 2003. Suoritettu Helsingissä 20.12.2003.

Tavoite on uusia Suomen mestaruus ja voittaa
kaikki GP-kisat ja mahdolliset parikisat. Hallinnollisella tasolla tavoite on tehdä STPL ry.
kansallisesti tunnetuksi ja loppuvuodesta saada
kansainvälisiä yhteyksiä. Klamila-malja on takan
reunalla ja se sopii sinne hyvin.

Tavoitteet ensi kaudelle?

Nythän liittoutumista ei oikein tapahtunut.
Vähän yritystä siihen oli vikassa parissa pelissä,
mutta se ei oikein kantanut hedelmää. En ole
vielä huolissani; pitkässä juoksussa liittoutumisilla on tuskin merkitystä, huonot pelaajat eivät
turnauksia voita.

Finaalissa olit ylivoimainen; mitä mieltä olet ns.
liittoutumisesta; voiko se tuhota lajin?

Laji lähtee nousuun kaikilla osa-alueilla.
Mielenkiintoista on vanhojen petankistien mahdollinen saapuminen kisoihin, joka varmasti nostaa tasoa. Tällä hetkellä kärki on varsin kapea.
Harrastajamäärät ja pelin taso nousevat varmasti.
Paripeli toimii ainakin paperilla, se on kuitenkin
tärkeä osa lajia, joka olisi kiva nähdä toiminnassa
vuonna 2004.

Lajin tulevaisuus: paripeli? Mihin näkisit lajin
kehittyvän?

Pyrin tyhjentämään pään ja keskityn vain heittoon. Aina jaksaa hämmästyä kun pystyy tarkkaan kilkkiin kymmenenkin metrin päästä. On
hieno fiilis kun kunnolla kilahtaa.

Mitä mietit heittäessä?

“Klamila-malja on takan reunalla
ja se sopii sinne hyvin”
Onneksi olkoon vielä kerran. Alkuun klassinen
kysymys: miltä tuntuu olla ensimmäinen
taistelupetankin Suomen mestari?
Hienolta. Aikaisempi urheilumenestykseni on
ollut vaatimatonta, joten henkilökohtaisesti mestaruus on suuri saavutus.
Harjoittelumäärät kuluneella kaudella?
Kulunut kausi oli repaleinen; liiton perustamiseen kului paljon energiaa ja tärkeimmälle eli
itse pelaamiselle jäi kohtuuttoman vähän aikaa.
Kerran viikossa pyrin olemaan kentällä.
Mitä ominaisuuksia on hyvällä taistelupetankistilla?
Perusasiat pitää olla kunnossa, joista yksi tärkeimmistä on taktinen osaaminen. Heittojen
varmuus, tarkkuus ja voima sekä yleiskunto pitää
myös olla pitkässä turnauksessa kohdallaan.
Mitä näitä ominaisuuksia sinulla on?
Luulen, että vahvuuteni on nimenomaan pelitaktiikka. Pelien alussa pitää malttaa katsoa rauhassa minkälaisia pelaajia muut ovat. Turhaa
riskinottoa pitää isoissa kisoissa välttää.
Taktiset asiat: kuinka aggressiivinen pyrit olemaan? Pelkäätkö pelaavasi itsesi ulos tilanteista?
Pyrin alussa tarkkailemaan. Liian aggressiiviset
pelaajat pelasivat usein itsensä ulos. Rajut heitot
pitää säästää oikeisiin paikkoihin. Pitää ehdottomasti muistaa, että taistelupetankissa pelataan
vain voitosta, kakkossija ei auta mitään.

Taistelupetankkilainen on Suomen Taistelupetankkiliitto ry:n jäsenlehti, joka lähetetään kaikille Suomen Taistelupetankkiliitto ry:n lisenssin haltijoille.
Lisätietoja kaikesta taistelupetankkiin liittyvästä löytyy Suomen Taistelupetankkiliiton kotisivuilta: www.nomasi.com/tp
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Tämä on Sinun lajisi, tee sille mitä haluat.
Tilaa on paljon. Nähdään kisoissa,

• Hanki sponsori.
Maanittele työnantajasi tai läheisesi firma
lajin ensimmäiseksi sponsoriksi. Tue pioneerityötä. Budjetti on pakkasella ja pienikin summa
auttaa. Saadaan ensi vuoden kisoihin taas palkinnot. Piinausmateriaalia löytyy osoitteesta:
www.nomasi.com/tp/media

• Esittele lajia.
Pelatkaa ystävien tai sukulaisten kesken
muutama harjoituspeli vaikka mökillä ja houkuttele heidät mukaan kisoihin. Ota kopioita
liitteenä olevasta esitteestä ja laita sana kiertämään.

Rakkaat taistelupetankkilaiset,

Alussa oli vapaa-aikaa, mökki Klamilassa ja läjä
petankkipalloja. Muutamaa vuotta myöhemmin
on uusi ja kaunis urheilulaji, SM-kisat ja tämä
jäsenlehti.
Vuosi 2003 oli suuri vuosi taistelupetankille.
Uuden urheilulajin kehittäminen täysin puhtaalta pöydältä on ollut mielenkiintoista. Alta
löytyvä kekseliäs fiilisbarometri pyrkii visuaalisin
keinoin esittämään tämän vaiherikkaan vuoden.
Vaikka vahva sokkeli toiminnan laajentamiselle valettiin jo kuluneena vuonna, vuosi 2004
tuo paljon uusia haasteita ja tässä on Sinun
mahdollisuutesi kirjoituttaa itsesi vankasti lajin
historiankirjoihin.
Tässä muutama tapa osallistua:

• Perusta uusi seura.
Se on halpaa ja helppoa. Neuvomme mielellämme alkuun. Oma seura voi järjestää vaikka
omat kisat omissa kotimaisemissa.

Koepeli Hietaniemessä, säännöt onnistuneet
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Jaalan neuvottelut:
Kosmos ry mukaan
Liittoon

• Käännä taistelupetankin säännöt toiselle
kielelle. Jos puhut muutakin kieltä kuin härmää,
auta tekemään villityksestä kansainvälinen.
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SM-kisat Taivallahdessa:
älyttömiä kilkkejä ja suuria tunteita
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Näin SM-kisat etenivät:
2. kierros
Seppälä
Jalava
Suhonen
Lahti
Hujanen
Könönen
4
Veikkolainen 4
Miettinen
3
Arponen
2
Toivanen
2

Finaali
Seppälä
Veikkolainen
Jalava
Könönen

Seppälä, Veikkolainen ja Ruuttunen SM-maastoissa.

Ensimmäisen kierroksen lohkojako
määräytyi karsinta-/harjoituskierroksella,
koska rankingia ei vielä ollut.
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Taistelupetankin ensimmäiset SM-kisat kamppailtiin 6.9.2003 Helsingin Taivallahdessa 20
ennakkoluulottoman kilpailijan voimin. Pelityyppi oli ns. 4 voiton cup-peli ja voittajaksi selviytyi suurin
voittajasuosikki Nisäkkäiden Jaakko Seppälä, joka eteni vakuuttavasti alkulohkojen läpi ja vei finaalin
lähes ylivoimaiseen tyyliin. Useat lajin ensikertalaiset selvisivät kisoista myös hienosti, mainintoina
Sami Veikkolaisen toinen sija ja Ville-Kalle Arposen upea nousu ensimmäisellä kierroksella.
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1. kierros

Lahti
Könönen
Partanen
Nikunen

4
4
3
1

Veikkolainen 4
Jalava
4
Kardén-Lilja 3
Lilja
3
Miettinen
Suhonen
Ruuttunen
Luhtasaari

Väinämöisen kenttä ja
Hietakankaan mäet

Kenttäprofiili
Alue:
Maasto:
Erittäin monipuolinen. Alueella on lähes
pystysuoria kallioita ja loivaa ruohokenttää. Rinteen halkaisee asfalttipolku.
Nurmialueita puhkovat kalliopälvit ja
rinteisiin muodostuu pitkiä kouruja.
Tyyni, aurinkoinen.

Sää 6.9.2003:
Muuta erityistä:
Alueella saattaa olla auringonottajia, mutta
alue on niin laaja, että peli saadaan aina
aikaiseksi.

Yhteystiedot:
Helsingin kaupunki,
Kentänhoitaja: 09-31087875

Miten ranking-pisteet lasketaan?

Suomen Taistelupetankkiliiton ranking-listat perustuvat 52 viikon pyörivään listaan, jossa kustakin
virallisesta kilpailusta saatavat pisteet ovat voimassa kalenterivuoden. Kilpailusta saatavat rankingpisteet ovat suorassa suhteessa ks. kilpailujen osallistujamäärään. SM-kisat ja muut vastaavat
arvokilpailut arvotetaan kertoimella 12, muut kilpailut kertoimella 10.
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Yhteensä

Suomen Taistelupetankkiliitto ylläpitää taistelupetankin virallisia rankinglistoja. Koska kaudella 2003
ehdittiin Liiton alaisuudessa kilpailla vain SMkilpailut, määrää SMkilpailujen pisteet myös
rankingin.
Liiton järjestämiin kilpailuihin voivat osallistua
kaikki lisenssinhaltijat.
Lisenssin voi hankkia
osoitteesta:
www.nomasi.com/tp/
lisenssi_osto.html

Laskentakaava
P = Painotus (12 SM, 10 muuten)
(P*N)-1
N = Pelaajien kokonaismäärä
pisteet =
* (k/K) * p + 1
K = Kierrosten kokonaismäärä
N-1
Voittajan katsotaan selvinneen ylimääräiselle
kierrokselle, joten tämä on aina todelliset
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
pelikierrokset + 1
k = Kierros, jolle pelaaja selvisi
p = ns. Parempi kuin -indeksi.
Kunkin pelaajan kilpailun aikana saavuttamat voitot lasketaan yhteen ja pelaajat laitetaan voittojen mukaiseen
paremmuusjärjestykseen. Parempi kuin -indeksi kertoo kuinka montaa pelaajaa paremmin pelaaja sijoittui
kilpailussa.
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Ranking-listat 2003

3.

Markus Miettinen
Ville-Kalle Arponen
Antti Suhonen
Sampsa Toivanen
Johannes Lahti
Jukka Hujanen
Minna Kardén-Lilja
Jussi Lehtipuu
Teemu Leppänen
Tero Lilja
Janne Ruuttunen
Laura Juntunen
Elina Partanen
Janne Luhtasaari
Marko Kairema
Petri Nikunen
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2. Taistelupetankki

1. Nisäkkäät
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