
Samuli Bluesin naiset 
Suomen Cupin ykkösiä

Suomen Dartsliiton virallinen jäsenlehti 1/2014



2 | DARTS 1/2014

...jatkuu sivulla 4 F

Risto Spora

Aivan aluksi: anteeksi Kaisu.

L ehti meni osittain uusiksi. Tässä läp-
pyrässä ei enää julkaista tuloksia, ti-
lastoja eikä rankkauksia. Pikkuki-

sojen tulokset menevät suoraan nettiiin ja 
vain muutamasta isommasta kisasta teh-
dään ”muistokirjoitus” tähän jäsenlehteen. 
Tässä lehdessä kerrotaan muutamalla sivul-
la Suomen Cupista.

Tavoite on, että jokaisessa lehdessä on 
joku suurempi asia avattavana tai kerrotta-
vana. Tässä lehdessä hieman isomman pala-
sen palstatilasta saa elektroninen darts, joka 
tulee mukaan lajiperheeseemme isommas-
ti ensi syksynä.

Kilpailutoiminta on kuitenkin meidän 
ydintämme ja siitä riittää varmasti kirjoi-
tettavaa. Jos minä en siitä rustaile, niin kil-
pailusihteeriltä riittänee asiaa asian ytimes-
tä ja sen liepeiltä.

Jotta ei mennä ajopuuna…
Ajopuuteoria on monen seuran, piirin ja lii-
ton tärkein strateginen valinta. Jos me yrit-
täisimme kuitenkin sitä vältellä tai ainakin 
joissain toiminnoissa karttaa.

Liiton kilpailutoiminnan tärkeimpiä lin-
jauksia valmistelee jatkossa kilpailuvaliokun-
ta. Lopulliset sitovat päätökset tehdään edel-
leen hallituksessa. Jotta ei jouduttaisi pahim-
piin virtoihin ajopuuna, niin yleisestä linjas-
ta vastaa vain ja ainoastaan vuosittain uusiu-
tuva seitsikko varamiehineen ja -naisineen.

Kilpailullisia uudistuksia on vähitellen 
toteutettu – luvalla ja ilman lupaa – viime 
vuoden keväästä alkaen. Kuulutukset on vä-
hennetty ehkä siihen minimiin mitä käytän-
nöllisesto edes voidaan. Teoriassahan kuulu-
tuksia ei edes tarvita ennen lavapelejä, mut-
ta täysin ideaalia kisatilannetta saadaan tus-
kin koskaan luotua. Pelkästään kisan ns. 

avaaminen vaatii kuuluttamista, vaikka to-
ki senkin voisi hoitaa kaikille pelaajille jaet-
tavalla paperilla.

Suuri ja miellyttävä yllätys on ollut pe-
laajien pysyminen tauluilla paremmin ilman 
kuulutuksia. Jopa ne pari ikuista murheen-
kryyniä ovat olleet suurin piirtein samalla 
suunnalla kun pitäisi olla taululla.

Ns. Board Managerit tulevat kisoihin 
mukaan ensi kaudella. Tällä kaudella kisa-
taan varmasti vielä sekä perinteisellä että Bo-
ard Manager -tyylillä.

Liigaan on tulossa sääntöjen tarkistuksia 
ja he jotka Facebookia lukevat tietävät kyllä 
yhden mahdollisen aukon, jota tilkitään jol-
lain tavalla ensi kaudeksi. Mutta muitakin 
lähinnä käytännön uudistuksia tehtäneen.

Yksi isompi toiminnallinen muutos on 
kotijoukkueen kirjaus miesten II divisioo-
nassa ja naisten I divisioonassa. Ajatuksena 
on että kirjaamisesta vastaavat niin vieraat 
kuin kotipelaajat. Vieraat kirjaavat omassa 
ottelussaan kotijoukkuetta vastaan ja koti-
joukkueella tarkoitetaan tässä sitä joukku-
etta, jonka pelipaikassa heitetään. Pöytäkir-
jan mukainen kotijoukkue on hieman eri 
asia. Näin jokaiselle vierailijalle tulee yksi 
kirjaus ja neljä peliä vanhassa perinteisessä 
9 joukkueen lohkossa pelattuna. 8 joukku-
een uudemmassa pelitavassa kirjailua tulee 
yksi enemmän. Tarkoitus on vähentää koto-
naan pelaavan joukkueen taakkaa, jos heillä 
ei ole kirjureita omasta takaa.

Ennakot
Ennakkoilmoittautuminen on tullut täs-
sä keväällä yhdeksi vaihtoehdoksi. Jatkossa 
on tarkoitus ottaa mukaan myös ennakko-
maksaminen, mutta tällä hetkellä ohjelmis-
ton yms. kustannukset ovat ”hieman suolai-
sia”. Varmasti löydämme jonkun toimivan 
ja vain pienen loven liiton kassaan tekevän 
järjestelmän. Jo nyt voi kisat maksaa suo-
raan liiton tilille. Ei sitä mikään estä. Otta-
kaa yhteyttä liiton toimistoon.

Maksamaton 
ennakkoilmoittautuminen johtaa 
pelioikeuden menetykseen
Liiton kilpailulisenssi on voimassa vain ker-
hon kautta. Kerho on siis se, joka vastaa pe-
laajiensa osallistumisista ja sääntöjen nou-
dattamisesta. Kerho antaa pelaajilleen oi-
keuden edustaa ja se voi – tai omasta mie-
lestäni sen pitää – näin ollen myös vaatia 
pelaajiltaan mm. ennakkoilmoittautumis-
ten maksamista

Käytännössähän tämä asia etenee siten, 
että kerho saa poisjäännistä laskun, jonka 
se veloittaa pelaajaltaan. Jos pelaaja ei las-
kua maksa kerholle tai suoraan liitolle, niin 
kerhon pitää ottaa pois pelaajan pelioike-

UUDISTUKSIA
us sääntörikkomukseen vedoten. Pelaajaa 
ei siten voi ottaa mukaan edes kertalisens-
sillä, koska pelioikeus on syystä tai toisesta 

"kuivumassa". Yleiset Kilpailusäännöt 12.2.
Ei kerhoa tässä rangaista eikä kerho jou-

du pelikieltoon, jos pelimaksu jää maksamat-
ta. Laskun mukana menee kerholle myös tie-
to, että maksu on tullut ja jos sen jättää mak-
samatta, niin pelaaja on pelioikeudeton het-
ken päästä. Voi vaikuttaa vaikka liigajouk-
kueiden kokoonpanoihin, sillä kuka haluai-
si peluuttaa pelioikeudetonta ja maksaa siitä 
sanktioita. Sillä on varmasti niitä tyhjätas-
kuisia pelaajia, jotka "unohtaisivat" kertoa 
pelikavereilleen maksamattomista laskuis-
taan liitolle ja aiheuttaisivat näin kerholle 
esim. liigasääntöjen mukaan maksettavaa.

Laskua on siis paha mennä kerholta pe-
rimään, jos pelaaja on itse kisaan ilmoittau-
tunut. Mutta kerho vastaa omalta osaltaan 
jatkotoimista.

Palkinnot
Kisojen palkintojen maksaminen muuttuu 
myös verottajan nykyisen tulkinnan mukaan. 
Jatkossa pelaajat saavat palkinnot omalle ti-
lilleen ja niistä lähtee ilmoitus verottajalle, 
jos kisaan suoranaisesti liittyvät kulut ovat 
pienemmät kuin palkintosumma. Ne muu-
tamat pelaajat, jotka saavat isompia palkinto- 
tai sponsorisummia koti- ja/tai ulkomailta, 
voivat liittyä Urheilijoiden Tukisäätiön val-
mennusrahastoon ja välttyä näin verotuk-
sellisilta haasteilta. Pari- ja joukkuekisojen 
palkinnot ovat kerhoille maksettavaa rahaa. 
Kerhot maksavat pelaajilleen aikanaan sa-
mojen rajojen ja omien sopimustensa puit-
teissa omille pelaajilleen sen mitä maksavat, 
jos maksavat. Ja myös kerhot voivat siirtää 
näitä palkintoja tuonne rahastoon.

Sport.fi  sivuilta kopioituna
Liittyminen ja vuosimaksu

• Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön rahas-
toon voi liittyä urheilija, jolla on vähintään 
800 euron vuotuiset urheilutulot. Valmennus-
rahastoon voivat liittyä vain yksilöurheilijat.

• Valmennusrahaston vuosimaksu on 50,00 
euroa/vuosi (2014). Vuosimaksu otetaan suo-
raan urheilijan säätiössä olevalta tililtä.

On aivan ehdottoman tärkeää, että ku-
kaan ei koskaan maksa missään eikä milloin-
kaan mitään ilman kuittia. Tietenkin edel-
lä mainittuun on poikkeuksina pienet viik-
kokisat, joissa palkinnot ovat parhaimmil-
laankin siinä 20 euroa.

Hieman isompia kisauudistuksia
Finnish Open palaa kahteen singelikisaan 
eli jo kerran pelattu Vantaa Sunday Sing-
les palaa kuvioon. Se ei ole kovinkaan suu-
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Kansi: Ensimmäisen Keuruun Peurungalla ki-
satun Suomen Cupin naisten sarjan voitti Sa-
muli Bluesin joukkue Axelsson–Silvan–Liiri.

Päätoimittaja runoilee sivutolkulla asiasta 
ja asian vierestä alkaen sivulta 2. Ajatuk-
sen pätkiä ja ideoita käytettäväksi taikka ros-
kiin heitettäväksi. Kukin tehköön omia pää-
telmiään.

Pj-juttu puuttuu tästä(kin) lehdestä. Ei ko-
vin moni sitä ihan erityisesti taida kaivata? To-
ki pj:lle on aina annettu mahdollisuus myös 
kirjalliseen itsensä ilmaisuun.

Kauden puolivälissä pääjuttu on Suomen 
Cup. Nyt kokoonnuttiin Peurungalle ja siellä 
kokoonnutaan muuten myös ensi vuonna. To-
sin näillä tiedoin viikkoa myöhemmin. Sivu 8.

Elektroninen darts esittäytyy meille muille 
parilla jutulla Seinäjoen SM-kisoista. Löytyy 
näkemystä molemmista suunnista, niin idäs-
tä kuin lännestä. Voittajien nimet ovat pääosin 
tuttua juttua. Sivu 11.

SUOMEN 
DARTSLIITTO
Toimisto (klo 8-15.30)
Mäntykatu 4
33200 Tampere

Toimistonhoitaja
Marjo Jussila
Puh: 03-214 0811
Fax: 03-214 0831
mapa.jussila@darts.fi
www.darts.fi

Puheenjohtaja
Esko Mäyrä
Puh: 050-562 0336
esko.mayra@darts.fi

Kilpailuvaliokunta
pj. Esko Mäyrä
Puh: 050-562 0336
esko.mayra@darts.fi

Sääntövaliokunta
pj. Taina Nurmela
Puh: 050-353 4290
taina.nurmela@nurmelat.info

Tiedotusvaliokunta
pj. Risto Spora
Puh: 040-900 4787
risto.spora@darts.fi

Talousvaliokunta
Pj. Esko Mäyrä
Puh: 050-562 0336
esko.mayra@darts.fi

SM-liiga
Tapani Heikkilä
Pohjanpolku 4 B
47400 Kausala
Puh: 0400-739 125
tapani.heikkila@darts.fi

Kalustopäällikkö
Kari Hallberg
Puh: 040-355 1930

DARTS-LEHTI

Päätoimittaja
Risto Spora
Puh: 040-900 4787
risto.spora@darts.fi

Taitto
Pirre Liukka
Puh: 0400-560 501
pirre.liukka@pp.inet.fi

Ilmoitushinnat
2/1 ..............................750,-
1/1 ..............................465,-
1/2 ..............................280,-
1/3 ..............................210,-
1/4 ..............................160,-
1/8 ................................90,-
1/16 ..............................70,-
Viikkokisa .......................25,-

Sisäkansiin on mahdollisuus 
saada koko sivun ilmoitukset 
nelivärisinä. Hinnat eivät sisäl-
lä mahdollisia asemointi- ja la-
dontatöitä. Mahdollinen väri-
erottelu tulee asiakkaalta.

SDL:n jäsenkerhoille 30% alen-
nus kilpailuilmoituksista.

Darts ilmestyy neljä kertaa vuo-
dessa. Seuraava lehti ilmestyy 
kauden vaihteessa. Ilmoitusva-
raukset ja julkaistava aineisto 
tulee toimittaa päätoimittajal-
le 23.5.2014 mennessä säh-
köpostitse tai postitse.

Paino: Oy Litoprint Ab
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ri muutos, mutta SM-kisojen muuttaminen 
puhtaasti finaaliksi on. Ajatuksissa siintää et-
tä SM Dartsin A-kisa ei olisi enää avoin ki-
sa, johon kuka tahansa lisenssin lunastanut 
voi marssia paikalle ja pelata. Joskus muu-
taman vuoden päästä kisaan pääsee ranking-
listalta joku tietty määrä pelaajia, ranking-
kisojen perusteella jokunen pelaaja ja ehkä 
kolmannes erilaisten karsintakisojen kaut-
ta. Lisäksi tietysti mukaan pääsee puolusta-
va mestari ja pari naamaltaan miellyttävää 
pelaajaa villillä kortilla.

Ne, jotka eivät pääse A-kisaan mukaan 
pelaavat B-kisassa. Kun B-kisasta pääsee 2 pa-
rasta mukaan A-kisaan, niin arvattavasti ki-
sat pelataan samana päivänä perätysten. Näin 
B-kisailijat jäävät katsojiksi A-kisailijoille.

Tämä idea on vielä ajatushautomossa. 
Sitä saa kehitellä ja esittää omia grafiikoi-
taan vaikka allekirjoittaneelle, kilpailusihtee-
ri Tapani Heikkilälle tai kilpailuvaliokun-
nan kolmannelle jäsenelle Heli Kanteleelle. 

Singeliliiga
Paljon porinaa aiheuttanut ajatus elää edel-
leen. Ongelman ytimessä on liigan rahoitus, 
mutta kaiketi sekin saadaan joskus järjesty-
mään. Viimeistään sitten, kun SDC Touris-
ta alkaa veto loppua. Siihen menee toivot-
tavasti vielä hieman pitempi aika kuin tovi.

Liigaa voisi kuitenkin lähteä haudutta-
maan siellä missä pelaajia eniten on. 16 pe-
laajan liiga lähtisi varmasti toimimaan EP:n 
vetämänä. Pelataan yhdessä pelipaikassa joka 
toinen viikko kaksinkertaisena sarjana. Jos 
pelataan kaksi kierrosta per viikko niin lii-
ga kestää 30 viikkoa eli jokainen tekee no-
pean vilkaisun kalenteriin ja toteaa kauden 
alkavan syyskuun puolivälissä ja päättyvän 
huhtikuun puolessa välissä.

Pistetään osallistumismaksuksi 150 eu-
roa/pelimanne niin palkintopottiin saadaan 
1920 euroa (2400 € - järjestäjän 20%). Voitta-
jalle 770 ja siitä alenevasti 500-300-200-150.

Vaatii pelipaikaksi 4 taulun pelipaikan ja 
jokaiselle peli-illalle vetäjän paikalle.

Vaihtoehtona 16 pelaajan kaksinkertai-
selle sarjalle on 16 pelaajan yksinkertainen 
sarja, joka jaetaan kahdeksi 8 pelaajan sar-
jaksi loppukaudeksi. Tai jos osallistujia riit-
tää niin pelataan kahdessa alkulohkossa, jois-
ta yksinkertaisen sarjan jälkeen tehdään mi-
tali- ja pudotuslohkot. 12 pelaaja kummas-
sakin voisi pelittää mainiosti ja toimii myös 
3 taulun pelipaikassa.

Sarjasta täytyy aina pudottaa muuta-
ma ja nostaa pari uutta pelimannea tilalle. 
Loistava kriteeri on ns. naamakerroin, mut-
ta joku voisi siitä loukkaantua. Erilaisia ran-
kinglistoja jouduttaneen käyttämään apuna 
kun perustellaan miksi jonkun naama ei nyt 
vaan miellytä.

Allekirjoittaneelta löytyy sarjakaavioi-
ta aina 36 pelaajaan asti. Olisikin aika hie-
noa pelata 36 pelaajan kaksinkertainen sar-
ja. 1260 ottelua ja jos se pelataan 4 taululla, 

niin 315 pelikierrosta saadaan kasaan hie-
man yli 1,5 vuodessa. 8 taulun pelipaikas-
sa sarja menisi läpi 40 viikossa. Toki nope-
amminkin, mutta olen näissä ajatusharjoi-
tuksissani käyttänyt pelimuotona 501/11 
tai jopa PDC-tyylistä 501/12-kisaa. Kaik-
ki erät heitetään ja pisteet voitetuista eristä.

Pelipaikka
Edellä kirjoitetusta päästään näppärästi aa-
sien kulkemaa siltaa pitkin miettimään tois-
ta ajatusta. Olen jo jossain vaiheessa kirjoit-
tanutkin unelmastani yhdestä kunnon peli-
paikasta. Ehkä jopa kahdesta: toinen sijait-
see itäisessä osassa pääkaupunkia ja toinen 
läntisessä osassa. Pääkaupungilla tarkoitan 
tässä yhteydessä koko aluetta enkä vain tä-
tä Vantaan satamakaupunkia.

8–12 taulua ja kisoja joka ilta. Yhtenä 
iltana pelataan tätä Singeliliigaa ja toisena 
vaikka singeliliigan I divisioonaa. Samaan 
aikaan paikalle mahtuu yhdet normaalit 
viikkokisat ja parina vapaana iltana kahdet 
viikkokisat. Kun hommaa pyörittää EP plus 
5-6 kerhoa, niin säpinää riittää ja pelit kul-
kevat. Jos tauluja on vain 4, niin sama sap-
luuna mutta puolitetusti.

Tämä alkaa olla kohta ajankohtaisem-
paa, sillä liian monen kerhon pelipaikat ovat 
vaihtuneet tässä viime vuosina. Ihan viime 
aikoina Team Lassilan pelipaikka meni kon-
kurssiin. Enkä ihan luottavaisin mielin olisi 
Oharissa, kun ravintolassa ei taida olla muu-
ta kuittia kuin vessapaperit. Ainakaan liiga-
kierroksella ei ravintolan kassatoiminta täyt-
tänyt ihan kaikkia lakeja ja asetuksia. Kon-
tulan pelipaikka ei liene enää yhtä vakaalla 
pohjalla, kun vielä S-ryhmän alaisuudessa. 
Broden pelipaikan alta lienee talo jo myyty, 
mutta en tiedä mikä on vuokrasopimusten 
tila siellä. Eli epävarmuustekijöitä on tullut 
ilmi ihan tässä viimeisen kuukauden aika-
na. Jos dartspelaajat keskittäisivät kisailun-
sa yhteen tai kahteen paikkaan, niin jatku-
vuus olisi hieman parempi.

Pelkästään tieto että on olemassa paikka, 
jossa pelata joka ilta tuo uusia pelaajia not-
kumaan ja ihmettelemään meininkiä. Vii-
konloppuisin voisi järjestää kisoja ihan toi-
sella tavalla, kun on paikka jonne kaikki ke-
rääntyvät. Päivisin voisivat lajin veteraanit 
kokoontua pelaamaan omia kisojaan. Elä-
keikäisillä pelaajilla kun olisi aikaa heitellä 
vaikka jo aamusta. Iltapelit ovat monelle jo 
liian myöhään eikä baarissa notkuminen ole 
ensimmäisenä mielessä.

Ihanteellisin tilanne olisi jos saadaan 
ravintolan viereen oma pelipaikka. Ravin-
tolasta olisi kulku tuonne pelitilaan ja näin 
symbioosissa eläen molemmat hyötyisivät.

Pelaajista ja tasoituksista, taas
Nyt kun on löydetty sopiva pelipaikka, mis-
sä pelaajia käy hyvin, niin pitää kehittää pe-
lit näille uusille nouseville kyvyille. Ja tässä 
tullaan niin monen huipun vihaamaan ta-

soitukseen. Jotta saadaan massat sisään ja 
viihtymään, niin tasoitusjärjestelmän pitää 
olla olemassa ja käytössä. Tasoituskisahan 
ei ole mestaruuskisa, sitä pakollista poikke-
usta lukuun ottamatta, vaan kisa joka vetää 
massat sisään ja jolla rahoitetaan ns. parem-
pien pelaajien matkat ja pelit.

Jo aikaisemmin raapustelin tätä asiaa 
auki ja vertasin mm. keilailun tasoitusjär-
jestelmään ja sen hienoon elementtiin se-
kä nurjiin nurkkiin. Se hieno elementti on 
se koukuttavuus: huonompi pelaaja luulee 
voittavansa kisoja ja ottaa osaa tuon luulon 
saattelemana. Lopulta kuitenkin ns. nolla-
miehet tulevat ja putsaavat palkintopöydän. 
Mutta ne tasoitustaistelijat pääsivät palkin-
noille ja tulevat taas ensi viikolla ja sitä seu-
raavalla mukaan.

D-luokan pelaajat eivät tule kisailemaan 
tasoitustenkaan kanssa, ellei kisassa ole mu-
kana jotain muuta, mistä he pääsevät kisaa-
maan erikseen ja se tekee vertailun keilailun 
ja dartsin välillä monimutkaiseksi.

Toinen asia on, ettei Tapanin tunnolli-
sesti kirjaamien heittokeskiarvojen mukaan 
laskettu tasoitus kerro ihan tarkkaa totuutta 
pelaajan tasosta. Jos keskiarvo laskettaisiin 
viiden ensimmäisen heiton pisteistä, niin 
erot huippujen ja keskikastin välillä olisi-
vat selkeästi pienemmät. Ja ero peräpäähän 
muuttuisi eli kaventuisi lähes räjähdysmäi-
sesti. Jokainen voi laskea kuinka paljon kes-
kiarvoon vaikuttaa 50 ohi heitettyä tupla-
tikkaa. Jos nuo siivotaan keskiarvosta pois, 
niin liigan heikoimmatkin naiset pelasivat 
16-17 pinnan keskiarvolla.

Ei se, että pelaaja häviää kerta toisen-
sa jälkeen viikkokisoissa kiertäville TOP-
10 miespelaajille, rassaa osallistumisaktiivi-
suutta. Mutta se rassaa, kun joka kerta jäljel-
le jää 200-250 pinnaa eikä saa edes kokeilla 
tuplaa. Huiput ampuvat vastustaessaan ta-
soituksia vain omaan nilkkaansa. Mikä on 
parempi tapa karkottaa uudet pelaajat kuin 
heidän jatkuva murskaamisensa?

Kilpailuvaliokunnan ajatuksia 
tänne loppupuolelle
1) Pidetään hieman isommalla piirillä stra-
tegiaistunto heti kesän alussa. Tähtäin 10 
vuotta. Tarkoitus on sotkea nykyinen kisa-
järjestelmä ja katsoa mitä palasista saadaan 
koottua. Kisajärjestelmää ei rakenneta uu-
delleen vain uusimisen halusta, vaan nähdäk-
semme miten voisimme tämän toisin hoitaa.

Kisasysteemi toimii perusteiltaan oi-
kein eikä toimivaa saa koskaan rikkoa. Alus-
tan päälle rakennetut toimintatavat voita-
neen kuitenkin alistaa perusteelliselle kes-
kustelulle.

2) Hallituksen, valiokuntien ja piirien/
kerhojen puheenjohtajien kisa.

Järjestetään "pikkutakkijuhlana" ja "val-
koiset liinat pöydissä" -loppubanketti. Oh-
jelmaa ja muita kutsuttaja mukaan jatkos-
sa. Ei varmaankaan ensimmäisellä kerralla. 

F  jatkoa sivulta 17...
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Ensimmäinen kerta menee treenatessa oi-
keaa formaattia.

Kisana näille päättäjille joku tasoituk-
sellinen (!) cup-kisa, jonka voittaja pokkaa 
mahtavan pokaalin. Sen verran ison pystin 
että viimeistään finaalissa kisataan enem-
män siitä kumpi osa heittää enemmän tup-
lista ohi kuin soitella puolta päivää kaverei-
ta hakemaan pakettiautolla pokaalia ja vä-
synyttä voittajaa.

Ohjelmaan kuluu myös keskustelua ja 
luentoa sekä kaiken kruunaava illallinen 
kristallikruunujen ja kynttilöiden valossa.

3) Liiton kisa- ja lavarakenne
Jotta jatkossa voimme panostaa kisojen 

loppuihin pitää lava olla myös näyttävä eli 
koko rakennetta on käytettävä. Ei miniver-
siota, eikä lattialavaa.

Pääkisoissamme on ollut osin käytän-
nön syistä lava, joka ei vastaa loppupeleille 
asetettavaa tasoa. Suomen Cupin, SM-A:n 
ja Finnish Openin tapaisissa kisoissa on ol-
tava lava, josta voidaan selkeästi sanoa että 
nyt on loppupelit käynnissä.

Isompi ajatus on, että kisoja on pyrittä-
vä tekemään kunnolla ja asian vakavasti ot-
taville pelaajille, ei järjestetä kaljaa kittaa-
ville promilleveikoille ajankulua (kts. alla 
kisatasot). Kisathan ja aivan erityisesti pe-
laajat ovat parantaneet tasoaan vuosien saa-
tossa huimasti. Mutta vielä on mukana nii-
tä, joille kisaaminen ei ole edes se kolman-
neksi tärkein asia.

Tämä ei ole kilpailuvaliokunnan pää-
tösvallassa, vaan me yritämme miettiä mil-
lä mentäisiin taas yksi pykälä parempaan 
suuntaan kisoissamme. Ja katsokaa nuo ki-
satasot tuolla hieman myöhemmin. Tarkoi-
tus ei ole vetää otsa rypyssä ja suonet pullot-
taen kaikkia kisoja.

4) valmennus
Tästä puheltiin yleisellä tasolla valio-

kunnan viimeisen palaverin jälkilöylyissä 
ja hahmoteltiin mitä pelaajat voisivat halu-
ta. Valmennusura on oma polkunsa ja sen 
alkuun pitää muutama varttuneempi pe-
laaja saada. Kokemusta ei tarvitse olla ihan 
huipputasolta, mutta joku tieto lajin yti-
mestä olisi suotavaa.

Itse haluaisin nähdä liiton panostavan 
tähän puoleen isosti vuoden parin sisällä. 
Vaatii tietysti että joku Kanteleen Marko 
tai Viinikan Veijo alkaa jäähdytellä ja ha-
luaa tästä jatkoa uralleen lajin parissa. Var-
masti monella on VOK-1 suoritettuna ja 
jollakin jopa enemmän. Perusteiden pääl-
le on helppo lähteä pioneerina lajille tyy-
pillisiä ominaisuuksia kehittämään valmen-
nuksellisesti.

5) Säännöt
Niistä puhuttiin samoissa loppukin-

kereissä monin sanoin ja niiden noudat-
tamista pitäisi tiukentaa etenkin pukeutu-
misen ja "yleisen" käytöksen osalta. ”Nä-
kyvyydellä ulospäin” lienee lähinnä oikeaa 
terminologiaa.

Puheltiin myös sääntöjen pysyvyydes-
tä. Ne eivät voi muuttua ulkoisista syistä 
(PDC:n housusääntö) tai järjestäjän halusta 
(eDartsin SM-kisat) kesken kauden.

Sääntöjen tarkistaminen yleiseltä osin ei 
ole kilpailuvaliokunnan toimivallassa, mut-
ta yleisten kilpailusääntöjen osalta valiokun-
nalla on oikeus ja velvollisuus esittää halli-
tukselle sääntöjen päivittämistä.

Tähän kaiken jatkoksi syntyi ajatus: ki-
sojen tasot olisivat PRO, CHAMPION ja 
CLASSIC (varastin lupaa kysymättä meidän 
HBL:n rankingtasomme tähän esimerkiksi). 
Tuo CLASSIC-taso olisi niiden kisoja, jotka 
haluavat ottaa hieman enemmän kuin ajo-
kunto sallii. Champion peruspelaajien kisa-
taso ja Pro on joku ylätaso tiukasti määri-
teltyine vaatimuksineen. Alkoholirajoituk-
sia on varmaan jollain muotoa tuotava mu-
kaan, mutta rajat ovat todella vaikeita mää-
rittää niin, että ne ovat aina mitattavissa sa-
malla tavalla.

Jos kisailmoituksessa olisi merkintänä 
tuo kisan tasovaatimus, niin pelaajat tie-
täisivät kuinka kisaan asennoitua ja mitä se 
heiltä vaatii heittotaidon lisäksi.

Jotta tämä ennätyksellisen pitkä jorina-
ni ei olisi pelkästään kilpailullista läpän heit-
toa, niin muutama muu kiskaisu.

WDF
Tästä alkaa tulla vakio. Mutta en voi mitään, 
että maailman dartsjärjestöjen katto-organi-
saatio antaa aihetta myllytykseen. Sen lisäk-
si että en voi käsittää WDF:n jäsenten ole-
van niin munattomia etteivät saa organisaa-
tiota toimivaksi.

WDF:n hallitus meni ja valitsi puheen-
johtajan. Hienosti tehty, mutta ymmärtääk-
seni pj:n valitsee yleinen kokous eikä halli-
tus. Ja etenkään WDF:n hallitus, jonka yk-
si jäsen on jo vuosikymmeniä estänyt kai-
kenlaisten ehdotusten tekemisen kokoukses-
sa, jollei esitystä ole asianmukaisesti toimi-
tettu 6 viikkoa ennen kokousta. Olen ollut 
pari kertaa paikalla, kun on yritetty esittää 
hallitukseen henkilöä vasta kokoussalissa. Ei 
onnistunut, koska ehdokasta ei esitetty ajois-
sa. Nyt nämä samat sääntöviskaalit valitse-
vat jonkun kanadalaisen pj:ksi. Ja edellisen 
pj:n hallitukseen eli täydentävät itse itseään.

Minun puolestani saavat ottaa lisää vä-
keä hallitukseen niin paljon kuin haluavat, 
mutta jotain pitäisi alkaa näkyä (tai näky-
mään, koska se on nykyään sallittua). Arvan-
nette että katin villat tai kilin kontit. Ran-
kinglista taitaa olla ainoa, joka pelittää. Sää-
li että Tainan työllä ei ole oikein mitään ar-
voa, kun kyseisellä listalla on olematon pai-
noarvo muiden listojen joukossa.

Toinen päätös, joka tehtiin sääntöjen 
mukaan, on naisten joukkuekoon nosta-
minen neljään. Koska kahdella pelaajalla ei 
pääse enää edes kisaan mukaan, niin nais-
ten kisan taso a) joko putoaa dramaattises-
ti tai b) osallistujakato on kohtalainen. Pie-

nillä jäsenmailla alkaa olla vaikeuksia saada 
a) 4 pelaajaa tai b) varaa maksaa edes osaa 
matkasta. Lopputuloksena on että kisaa pe-
laavat ne, joilla on varaa maksaa itse omat 
matkansa eivätkä ne, joilla olisi kykyä pis-
tää hanttiin isommilleen.

Jotta ette luulisi, että olen WDF:ää vas-
taan, niin ei tuo PDC:kään mikään autuaaksi 
tekevä pulju ole. Eikä BDO ja tähän lisään 
varsinkaan BDO. Mutta lukekaa edellisen 
läpyskän kakkossivun kolmannelta palstalta.

JoJo-koulutus
Aloitan heti väärin otsikoiden. Meillä ei noi-
ta JoJoja ole, mutta koulutuksellisesti puhu-
taan samasta asiasta. Joukkueiden valitsijat, 
kapteenit ja seurojen yhteyshenkilöt tarvit-
sevat tietoa ja taitoa. Hyvä tapa oppia on ky-
sellä toisilta ja ottaa oppia heidän tekemis-
tään virheistä. Ajatuksissa olisi saada kasaan 
koulutusilta niille muutamille kun kerhois-
saan näistä asioista vastaavat. Samalla saa-
daan heille päivitettyä tietoa muusta jouk-
kuetta ja seuraa koskevista asioista.

Kerhon kehityspäivä
Tuohon edelliseen ja aikaisemmin mainit-
tuun pj-kisaan liittyy kerhojen yleinen kou-
luttaminen. Vaihtuvuus kerhojen vastuu-
henkilöissä on suuri niin meillä kuin muu-
alla, joten jo perusasioiden käyminen läpi 
kerran vuodessa on paikallaan.

Olen huomannut että jo pelkän kerhon 
olemassaolo ja sitä mihin kaikkeen kerhoa 
tarvitaan, on päässyt joiltain osin jonnekin 
esiripun taakse piiloon. Pelkästään kysymys 

”jos seuraa ei olisi?”, toimisi hyvänä keskus-
telunavauksena. Toinen aina varma pään-
avaus on ”ry vai Oy?”

Loppuun
Olen lupautunut olemaan liiton toiminnas-
sa mukana vielä kaksi vuotta. Jos sinä aikana 
ei saada uutta potkua persuksille, niin mi-
nun on aika siirtyä pelaamaan seniorisar-
joissa. Liitto on siinä vaiheessa jo 40-vuoti-
as ja minä olen ollut mukana liki 30 vuot-
ta. Alkaa olla ihan tarpeeksi kilometrejä ta-
kana ja voisin siirtyä taustajoukkoihin, jos 
homma etenee vain samoilla vanhoilla urilla.

Edellisessä läppyrässä oli jo strategian 
avauksia, mutta jatkotyö on pistettävä käyn-
tiin vielä suuremmalla rattaalla. Siihen tar-
vitaan hieman hullu kilpailupuolen vetäjä, 
joka lähtee painamaan tätä loputonta sarkaa. 
Me tarvitsemme näkijän vastaamaan tulevis-
ta haasteista ja haistamaan uudet tuulet. Jos 
vielä olisi sopivasti suhteita oikeisiin henki-
löihin ja oikeiden rahakirstujen luo, niin ai-
na vaan paranee.

Jos löytyisi toinen hullu koulutus- ja 
valmennuspuolen vetäjäksi, niin homma-
han voisi ”saada siivet”

Kesä on aikaa haastatella mahdollisia 
ehdokkaita…

- Risto -
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E i tälläkään kertaa. Homma pelitti 
tältä puolen aitaa katsoen oikein hy-
vin. Taisi kisapaikkakin olla ihan po-

sitiivisesti yllättynyt, sillä tarjosi kahden vuo-
den jatkosopparia… Kun kirjoitan tätä, niin 
neuvotteluja on kesken siellä ja täällä, mutta 
näyttää vahvasti siltä että Peurunka on mu-
kana loppukirissä. Heillä on sopivasti laillis-
tettua dopingia eli kassan täytettä markki-
natuen muodossa järjestäjälle. Lahden seutu 
taitaa myydä muutenkin sen verran hyvin, 
että meitä ei siellä tarvita. Mutta katsotaan 
mitä tarjousten kakkoskierros tuo tullessaan.

Miesten vakiot
Suurin osa kisaan tulleista tiesi ettei kisan 
ykköspaikkaan ole mitään mahdollisuut-
ta. Willy’s DC, Casablanca, KSD ja Samu-
li Blues ovat sen verran kovia että ainoa to-
dellinen haastaja heille löytyy idän ihmeis-
tä, Pyhtään Paroneista eli Päkki Dartsis-
ta. Itse odotin Helsingin Herroilta eli Kon-
tulan TK:lta hieman parempaa suoritusta. 
He ovat materiaalin kärjen osalta parasta A-
luokkaa, mutta olisivatko sittenkin 6 ukon 
kokoonpanossa ehkä juuri sen ratkaisevan 
piirun verran heikompia, että aina muutama 
edellä mainituista ja pari muuta pyyhkii ohi.

Joukkuekisassa oli sopivasti monta jen-
giä vielä pelissä mukana eikä kukaan pääs-
syt vielä karkuun muilta.

Parikisassa Willy’s repi kaulaa ja Casa-

blanca varmisti oikeastaan tietämättään ko-
konaiskisan mitalit ottamalla kolme paikkaa 
kahdeksan sakissa. Penkin alle mennyt sin-
gelikisa ei vienytkään heiltä pronssimitale-
ja, vaikka niin taisi jokainen paikalla ollut 
laskea. Siksi Casablancan jätkiä ei näkynyt 
palkintojenjaossa.

Singelikisa on aina Suomen Cupin hui-
pennus. Usein koko kisa kulminoituu pariin 
viimeiseen otteluun, mutta nyt hommasta 
tuli pannukakku jo pari kierrosta ennen lop-
purutistusta. Sami Sanssin vire kesti hienos-
ti, mutta ei Samikaan voinut nostaa jouk-
kuettaan 4. sijaa korkeammalle.

Mainio yllätys oli kisassa pronssille jää-
nyt Willyksen Ville Kumpulainen. Suo-
men Cuppia parhaimmillaan, kun loppu-
kirissä on mukana joku hieman uudempi 
kasvo tai ainakin harvemmin rankingissa 
menestynyt.  Eivät Jari Ekonen eikä Joni 
Lainekaan voi kehuskella olevansa kisassa 
kuin kisassa mitaleilla.

Finaalit eivät olleet ihan parasta dartsia, 
mutta kelvollisia 20 tikan eriä. Parina aikai-
sempana vuonna nähtyä 15 tikan pintaan 
paukuttelua ei siis nähty, mutta toisaalta ki-
sa oli jo ratkennut ja enää oli rankingpinnat 
jaossa. Samille tietysti kolmas (edelliset ai-
nakin vuosilta 2011 ja 2012) voitto maistui.

Naisten kertaus
Naisten kisassa KSD:n ja Samulin Bluesin 

kiusaajaksi on nousemassa Himanka DC.  
Kontulan naiset eivät onnistuneet ihan par-
haalla mahdollisella tavalla ja jäivät mitali-
en ulkopuolelle. Kärjen osalta ratkaisevaa 
ei ole kuinka hyvin ykkönen ja kakkonen 
heittävät, vaan kuinka hyvin kolmas pelaa-
ja osuu. Se, joka saa koko pakettinsa parhai-
ten rullamaan, voittaa kisan. Samuli onnis-
tui nyt kaikilla osa-alueilla vähintään tyy-
dyttävästi. Himanka pareissa ja singeleissä, 
KSD singeleissä ja Kontula joukkueessa ja 
vain osin singelissä.

Jokainen em. kerhoista voi voittaa kisan 
ja kuten aina päivän kunto ratkaisee. Ja raa-
dollisesti – joukkuepelille tyypillisesti – aja-
teltuna heikoimman lenkin tuloskunto kus-
sakin pelimuodossa.

Singelikisassa Viinikaisen Kirsi otti 
myös kolmannen voittonsa. 2011 ja 2013 
tulivat edelliset voitot. Muut mitalistit eivät 
olleet niin kovin syvältä rankinglistoilta. Sa-
ri Nikulallakin taitaa olla SC-voitto taka-
taskussa enkä kaivellut historiaa kuin vuo-
teen 2007, johon asti nuo tuloslistat ovat lii-
ton sivuilla. Anna Vilen sekä Suvi-Henkä-
ys päätyvät kohtuullisen usein kisoissa ylä-
riveille, joten kisasta jäi suuren urheilujuh-
lan draama ja yllätys uupumaan. Eikä vii-
meisillä peleillä ollut edes vaikutusta loppu-
tulemaan. Toiset olivat menettäneet pelin ja 
toisille pinnoilla ei ollut kuin kosmeettista 
vaikutusta. ¥

Suomen Cup 11.-12.1.2014 Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

PELIPAIKKA YLLÄTTI

Kisalle oli löydetty ns. kissojen ja koirien 
kanssa etsien uusi pelipaikka hieman 
Jyväskylän yläpuolelta. Uuden pelipaikan 
kanssa on aina hieman lähtövaikeuksia, 
mutta koskaan ei olla jääty telineisiin.
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4 Miehet, kokonaispinnat:
1 Willy's DC I .................... 155
2 Samuli Blues I ................ 112
3 Casablanca I ................... 99
4 Päkki Darts I .................... 97
5 Joro DC I ........................ 84
6 Keski-Suomi Darts I .......... 69
7 Wanhan Joen DC II .......... 65
8 Keski-Suomi Darts II ......... 61
9 Päkki Darts II ................... 49
10 Päkki Darts III ................ 47
11 Haku-Tikka I .................. 44
12 Casablanca II ................ 41
13 Hertas DT Vantaa I ......... 40
14 Kasin Tikka .................... 35
15 Kontulan TK  .................. 33
15 WallRiver DC I ............... 33
17 DC Brode I .................... 31
17 Perämeri DC .................. 31
19 Tillikka DC .................... 28
20 Kannel Tikka.................. 27

Naiset, kokonaispinnat:
1 Samuli Blues .................. 127
2 Himanka DC ................... 85
3 Keski-Suomi Darts ............ 74
4 Kontulan TK 1 .................. 60
5 Huhtajussit ...................... 55
6 Lappeenranta DT ............. 53

7 Kärkitikka ........................ 52
8 DC Brode ........................ 51
9 Tillikka DC I .................... 46
10 Haku-Tikka .................... 40

Miesten joukkue
1 Willy's DC 1B (Vesa Nuutinen, 
Ville Kumpulainen, Jaakko Pöllä)
2 Joro DC 1A (Tatu Pehkonen, 
Toni Torniainen, Jarkko Rönkkö)
3-4 Keski-Suomi Darts 1A (Jaak-
ko, Kiiski, Veijo Viinikka, Torbjörn 
Gustafsson)
Casablanca 1A (Jarkko Komula, 
Jani Haavisto, Hannu Suominen)
5-8 Samuli Blues 1B (Hannu 
Kauppinen, Ville Petäjämäki, An-
tero Rantala)
Päkki Darts 2A (Heikki Hyvönen, 
Jari Rantanen, Kalevi Markkanen)
Wanhan Joen DC 2A (Sami Rei-
jonen, Olli Reijonen, Antti Olk-
konen)
Keski-Suomi Darts 2B (Aki Koh-
vakka, Janne Tuunanen, Tomi Pa-
jumäki)

Miehet parit
1 Samuli Blues 1A (Marko Kante-

le, Ulf Ceder)
2 Willy's DC 1B (Asko Niskala, Ve-
sa Nuutinen)
3-4 Willy's DC 1C (Ville Kumpu-
lainen, Jaakko Pöllä)
Joro DC 1A (Tatu Pehkonen, To-
ni Torniainen)
5-8 Samuli Blues 1C (Ville Petä-
jämäki, Antero Rantala)
Casablanca 1A (Jarkko Komula, 
Jani Haavisto)
Casablanca 1B (Hannu Suomi-
nen, Timo Hirsimäki)
Casablanca 1C (Teemu Harju, 
Kenneth Ljungars)

Miesten singelit
1 Sami Sanssi, Päkki Darts 1
2 Jari Ekonen, Kasin Tikka
3-4 Joni Laine, Päkki Darts 1 ja 
Ville Kumpulainen, Willy's DC 1
5-8 Jukka Hokkanen, Keski-Suo-
mi Darts 1; Veijo Viinikka, Kes-
ki-Suomi Darts 1; Jarkko Rönk-
kö, Joro DC 1; Vesa Nuutinen, 
Willy's DC 1

Naisten joukkue
1 Samuli Blues (Lumi-Tuuli Silván, 

Maret Liiri, Eija Axelsson)
2 DC Brode (Annette Saarelainen, 
Saara Heinänen, Jaana Lindberg)
3-4 Kontula TK 1 (Kaisu Rekinen, 
Tiia Lavikainen, Anu Ampiala)
Lappeenranta DT (Olga Reponen, 
Terhi Kontunen, Reetta Niemi)

Naisten parit
1 Samuli Blues (Lumi-Tuuli Silván, 
Maret Liiri, Eija Axelsson)
2 Himanka DC (Sari Nikula, Pau-
la Honkala, Eija Mustonen)
3-4 Huhtajussit (Tiina Masalin, 
Chargit Saukkonen, Saara Jaatinen)
Lappeenranta DT (Olga Reponen, 
Terhi Kontunen, Reetta Niemi)

Naisten singelit
1 Kirsi Viinikainen, Keski-Suo-
mi Darts
2 Sari Nikula, Himanka DC
3-4 Anna Vilén, Keski-Suomi 
Darts; Lumi-Tuuli Silván, Samu-
li Blues
5-8 Kaisu Rekinen, Kontula TK 1; 
Eija Axelsson, Samuli Blues; Eija 
Mustonen, Himanka DC; Susan-
na Haatanen, Tillikka DC

Parikisassa yllättävä 
voittajakaksikko Ceder–Kantele

Vasemmalla miesten joukkueen 
voittajat, Willy's DC:
Kumpulainen–Nuutinen–Pöllä
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ê Ainakin ennen finaalia Broden naisia vielä hymyilytti é

Ville Kumpulainen, 
Willyksen väriläiskä

Jari Ekosen heittotyyliä

F  jatkoa sivulta 7...



 

 

 

Hyvä harrastaja! 

S-ryhmän ketjuravintoloista saat seuraavan jäsenedun oheisella Sportti-tarralla. 
Liimaa tarra johonkin nimelläsi varustettuun korttiin (pankkikortti, jäsenkortti tms.), 
jotta voit pyydettäessä todistaa henkilöllisyytesi etua käyttäessäsi. 
 
 
 
 
 
 
Amarillo-, Rosso- ja Fransmanni -ravintolat myöntävät sopimuslajiliittoon kuuluvien 
seurojen jäsenille -10% alennuksen A la Carte- listan normaalihintaisista annoksista. 
 
Alennus lasketaan laskun loppusummasta ruokien ja alkoholittomien juomien osalta. 
 
Edusta  on mainittava ja Sportti-tarra esitettävä tilauksen yhteydessä. Yhdellä 
kortilla alennuksen saa pöytäseurueelle max. 6 hlöä. 
 
Alennus on voimassa 31.12.2014 saakka. 

 
 

 

 

 

 

 

Tutustu myös Sporttiklubiin osoitteessa! 

 

 

Sporttiklubi on Suomen, Tallinnan ja Pietarin Sokos Hotellien ja Suomen Radisson 
Blu -hotellien yhteinen, jäsenilleen etuja tarjoava sähköinen asiakaskerho 

urheilujoukkueille. Liittyminen klubiin on maksutonta. 
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J ärjestelyistä vastasivat Moskovan 
Dartsfederaatio sekä Fratrija ja Fortu-
na-dartskerhot Andrei Zhuralevin ja 

Vadim Zverkovin komennossa. Kaikkiaan 
festivaaliin osallistui 73 heittäjää.

Zversky Cup 2013
Ennen varsinaisen kilpailun alkua vastak-
kain laitettiin kaksi pitkämatkalaisinta. Ul-
komaalaisena sain kunnian osallistua tähän 
erikoispeliin. Tosin olin kotoisin selkeästi lä-
hempää Moskovaa verrattuna kilpakumppa-
niini. Nimittäin Aleksandr Dobretsov oli 
tullut Norilskista, joka sijaitsee noin 3 000 
kilometriä Moskovasta koilliseen. Pelimuo-
tona oli 501 parempi yhdestä. Pidempimat-
kalainen sai hyvitystä 100 pinnaa jokaiselta 
tuhannelta kilometriltä. Eli koska Helsinkiin 
oli ainoastaan 1 000 kilometriä, niin lähtö-
pisteeni olivat siis 701. No pataanhan siinä 
tuli. Aleksandr sai kotiin viemiseksi uuden 
taulun ja minun häviönkyyneleeni valuivat 
uusille tikoille. Ajattelin, että voisivathan ne 
kisat alkaa huonomminkin, kuin että ensim-
mäisen heitetyn ja hävityn erän jälkeen on 
jo palkinto käsissä.

Zversky Cup:n alkuvaiheeseen kuului 
seitsemän eri peliä, joista kerättiin pisteitä 
jatkoon pääsyä varten. Jokainen heitti ku-
takin peliä seitsemän kierrosta.

Ensimmäinen peli oli ”7”, jossa ideana 
oli osua 1-, 2- ja 3-sektoreihin, ja saada pis-
teitä niistä sektoreista laskettuna vähemmän 
kuin 7. Jokaiseen sektoriin piti osua yhdellä 
tikalla. Pelissä oli mahdollisuus saada myös 
10 pistettä. Tämä vaati ensin yhden tikan 
2- ja 3-sektoriin, minkä jälkeen viimeinen 
tikka piti osua etukäteen maalattuun tup-
la ykköseen. Mikäli viimeinen tikka meni 
1-sektoriin tai muualle, tuloksena oli nolla 
siltä kierrokselta.

Toinen peli oli ”13”. Siinä heitettiin 
osumia vain sektorista 13. Sektoriosuma 1 
piste, tupla 2 pistettä ja tripla 3. Kolmesta 
tuplasta yhdellä kertaa sai 10 pistettä ja kol-
mesta triplasta 15.

Kolmas peli oli ”2013”. Siinä heitettiin 
sektoreita 20 ja 13. Tikat saivat osua vain 
näihin sektoreihin, ja kummassakin sekto-
rissa piti olla vähintään yksi osuma pisteitä 
saadakseen. Sektoriosumasta 1 piste, tuplas-
ta 2 pistettä ja triplasta 3. Kolmesta triplas-

ta yhdellä kerralla sai 27 pistettä.
Neljäs peli oli ”19-73”. Siinä piti poik-

kaista 73 siten, että ensimmäinen tikka osuu 
sektoriin 19. Poikkaisu kahdella tikalla an-
toi 7 pistettä ja kahdella tikalla 5.

Viides peli ”Bulls eye”. Eli osumia kes-
kelle mahdollisimman paljon. Silmästä sai 
5 pistettä ja ulkopihasta 1. Kolmella silmäl-
lä sai 40 pistettä ja kolmella ulkopihalla 10.

Kuudes peli oli ”50”. Siinä piti poik-
kaista 50 pistettä. Poikkaisu yhdellä tikalla 
7 pistettä, kahdella 5 pistettä ja kolmella 1.

Seitsemäs peli ”Satanen”. Siinä piti heit-
tää tasan 100 pistettä. Mikäli sen sai kah-
della tikalla, niin se antoi 7 pistettä ja kol-
mella tikalla sai 3 pistettä. Kahdella silmäl-
lä tienasi 15 pistettä.

Sain kerättyä tarpeeksi pisteitä alkupe-
leistä, ja jatko heitettiin kahdeksassa ryhmäs-
sä 501/3 kaikki kaikkia vastaan. Jatkopelien 
alkaessa kuitenkin se kuuluisa joku käänsi 
siitä kuuluisasta kytkimestä, ja onnistumi-
sen tuntemukset olivat harvassa. Viimeises-
sä pelissäni oli vastassa Päkki Dartsin Alek-

sandr Oreshkin. Hän ilmeisesti näki ah-
dinkoni ja minua ilahduttaakseen hän pu-
ki ylleen Päkin kaulahuivin. Olikin heti ko-
toisampaa ottaa pataan, kun vastustajalla oli 
suomalainen huivi yllään!

Kunkin ryhmän kaksi parasta, eli täs-
sä vaiheessa 16 parasta, jatkoivat singeli-
cuppina eteenpäin. Ryhmien muutkin pe-
laajat saivat heittää vielä lisää. Hieman pa-
remmin pärjänneet kisailivat 501/3 peleis-
sä ja minä, joka siis jäin ryhmässäni viimei-
seksi, sain vielä heittää 1001 parempi yh-
destä naapuriryhmän kohtalotoverin kans-
sa. Palstatilan vähyyden vuoksi jätän tämän 
viimeisen tuloksen kertomatta. 

Edellisessä Moskovan dartsraportissa 
tulikin jo ilmi, että Moskovassa saa heittää 
paljon ”menestyksestä huolimatta”. Eli vaik-
ka loppukisat menivätkin minulta pääosin 
huonosti, niin sain kuitenkin kisailla reilut 
viitisen tuntia.

Vuoden 2013 Zverski Cupin voitti Bo-
ris Koltsov (Vologda), toiseksi tuli Jevge-
ni Ivanov (Krasnogorsk), kolmanneksi Vla-

Moskovan Kesädartsfestivaali II
Moskovassa järjestettiin 13.-
14.7.2013 järjestyksessään 
toinen kesädartsfestivaali, joka 
koostui ensimmäisenä päivänä 
olleesta Zversky Cupista ja seu-
raavana päivänä olleesta Hard 
Rock Cupista.

Zversky Cup 2013 käynnissä, urheilu- ja kerhotalo Sovremennik Moskova

Hard Rock Cup 2013, Spartakin jäähallin sporttibaari Moskovassa

Kari Aho
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dimir Gusarov (Tsherpovets) ja neljännek-
si Alisa Burykina (Krasnogorsk).

Seuraavan päivän Hard Rock Cuppiin 
pääsi automaattisesti Zverski Cupin 24 pa-
rasta sekä 8 järjestäjien erikseen kutsumaa 
pelaajaa. Kuten aiemmin tuli jo ilmi, niin 
minun ei tarvinnut tuhlata aikaa nimeni etsi-
miseen 24 parhaan joukosta. Aavistelin kyllä 
pelien kuluessa, että näin ulkomaanelävänä 
kutsu saattaa silti osua kohdalle, miten lo-
pulta kävikin. Olin tosin reilun viiden tun-
nin jatkuvan heittämisen jälkeen jo niin ha-
poilla, etten ollut varma pääsenkö aamulla 
sängystä ylös. Mutta eihän siitä voinut kiel-
täytyä, kun kutsu tuli kohdalle.

Hard Rock Cup 2013
Hard Rock Cup heitettiin Moskovassa KHL-
joukkue Spartakin jäähallin sporttibaarissa. 
Kisailmoituksessa jo kerrottiin, että kisassa 
ei poikkeuksellisesti kiinnitetä tiukkaa huo-
miota darts-etiketin noudattamiseen, vaan 
että kisat heitetään nimensä mukaisesti ko-
vaäänisen rockmusiikin tahdissa. Kisojen 
aikana sai myös poikkeuksellisesti nauttia 
sporttibaarin juomia pelaamisen yhteydessä. 
Sinällään olosuhteet muistuttivat juuri sel-
laisia suomaisia baarikisoja, joissa olut vir-
taa ja karaoke raikaa. Kisat etenivät hyväs-
sä järjestyksessä vakiokirjureiden täyttäessä 
tulokset suoraan tietokoneille, ja ajantasai-
nen informaatio näytettiin valkokankaalla.

Pelit heitettiin neljässä kahdeksan hen-
gen ryhmässä kaikki kaikkia vastaan periaat-
teella. Pelimuoto oli 301/3. Mikäli erät ei-
vät katkenneet 21 tikan jälkeen, niin ratkai-
su haettiin keskeltä. Jokaisen ryhmän nel-
jä parasta pääsi seuraavaan vaiheeseen, jos-
sa pelinä oli ensin 501 parempi viidestä, se-
mifinaalissa parempi seitsemästä ja finaalis-
sa parempi yhdeksästä. Itse en selvinnyt al-
kuvaiheesta eteenpäin.

Zversky Cupin paras Boris Koltsov voitti 
myös Hard Rock Cupin, mistä hän sai dip-
lomin ja mitalin lisäksi palkinnoksi 25 000 
ruplaa (n. 590 euroa). Finaalissa hän voit-
ti Jevgeni Ivanovin, joka sai palkinnoksi 15 
000 ruplaa (n. 350 euroa). Sijat 3-4 saa-
vuttaneet Dmitri Lets sekä Päkkihuivinen 
Aleksandr Oreshkin kuittasivat 5 000 rup-
laa (n. 120 euroa).

Moskovan kesädartsfestivaali oli siis var-
sin monimuotoinen kilpailukokonaisuus. 
Vaikka se ei ollut osaltani mitään varsinais-
ta dartsin riemusaattoa eikä antanut aihet-
ta kovin suuriin ilotulituksiin, niin se oli 
kuitenkin niin mielenkiintoinen dartsko-
kemus, että voin suositella sitä muillekin. 
Vaikka Venäjän kieli ei olisikaan täysin hal-
lussa, niin dartssäännöt ovat kuitenkin sa-
mat ja kisoissa suhtaudutaan ulkomaalaisiin 
vieraisiin ystävällisesti. Mikäli moinen kisa-
rupeama kiinnostaa, niin ei muuta kuin vii-
sumia hankkimaan ensi vuoden heinäkuulle. 
Seuraava Moskovan Kesädartsfestivaali hei-
tetään 12.-13.7.2014. ¥

M eitä lähtijöitä Liperistä oli 3, 
joista kaksi edustaa Huttu-
lan tikkaa ja yksi Keridartsia. 

Olimme buukanneet itsemme yhteis-
kuljetukseen Savonlinnasta kisapaikal-
la Seinäjoen Sorsanpesään. Matka alkoi 
just vähän ennen kun kello löi viittä ilta-
päivällä. Reittimme sivusi Juvaa, Mikke-
liä, Jyväskylää, Ähtäriä ja mitä niitä on-
kaan. Jyväskylässä pidimme ensimmäi-
sen pidemmän tauon. Kuka tankas ja 
mitäkin. Tunnelma bussissa oli vapau-
tunut ja hilpeä, kiitos sisäisen WC:n 
sekä nauttimamme virkistävät matka-
eväät. Perille päästiin paikallista aikaa 
00.30, sisään hotelliin ja baariin tapa-
maan muita pitkin Suomea saapunei-
ta kilpakumppaneita sekä tuttavia. Hy-
vin nukutun yön jälkeen aamupalalle ja 
sitten tsekkaan heittopaikat, jotka taas 
kerran olivat mitä parhaimmin viritetty 
tulevaa koitosta varten. Helppoa tieten-
kin koska kisat ovat aiemminkin olleet 
samassa paikassa.

Siinä sitten vapaata seurustelua ja 
joukkueiden yhteiskuvaukset. Kuviin 
pääsivät myös joukkueiden kapteenit ja 
tuomaristo. Hieman odottelua ja sitten 
ruvettiin kuuluttamaan pelejä. Tauluja 
oli käytössä varsinaisella pyöreällä aree-
nalla (se, joka on käynyt Sorsanpesässä, 
tietää) sekä pari kisataulua sivummalla 
ja yksi ns. kylmä taulu johon sai kisojen 
ajan heittää  High Scorea.

Itse odottelin pitkään senioreiden 
kisojen alkua ennen kuin sainkin sel-
ville, että miesten sarja aloitettiin kai-
killa niille varatuilla tauluilla, ja kun-
han pelit etenevät, pääsevät Seniorit 
liikenteeseen. Olisi tietysti olluit ihan 
kiva jos olisi ennakkoon tiennyt että 
kisa alkaakin meidän osalta esim. klo 
12.30 ja that’s it. Mutta niinhän sitä 

pitää mennä kun järjestäjät ovat suun-
nitelleet.

Tikkaa heitettiin vaihtelevalla menes-
tyksellä ja kompastuskivekseni löytyi yk-
si ja sama henkilö. Hävisin toisen peli-
ni ja sitten kaavion hävinneiden puolel-
la pääsystä semifinaaliin. Eli ei mainit-
tavaa pistesija jos se jotakuta lohduttaa.

Tosin pohjalla kahden vuoden kisaa-
mattomuus sekä 1,5v heittämättömyys. 
Ilta meni sitten miten meni, tanssia, ka-
raokea ja ystävien kanssa rupattelua.

Sunnuntai-aamuna aamupala ja pa-
rikisoihin valmistumista. Toisen päivän 
oivassa kisakunnossa se tikanheitto on 
sitten jostain… No pari peliä heitettiin 
mies-/naisparilla ja jokin hässäkkä oli-
kin arvonnassa ja päästiin vielä koittaan, 
muttei sijoitus parantunut. Siinä katsel-
tiin pelejä ja odoteltiin palkintojenjakoa, 
joka perinteisesti ja pakollisesti on ollut 
kisojen päätteeksi.

Palkinnot jaettiin ja suunta yhteis-
kuljetusbussiin. Sitten odotellaan yhtä 
ihmistä, joka jostain ihme syystä nuk-
kui hotellihuoneessaan onnellisesti tie-
tämättömänä, että pitää istua kyydissä 
eikä maata kuin vanha lahna. No vii-
meinenkin on kyydissä ja matka voi al-
kaa klo 18.48.

Paluumatkasta ei sen enempää, kuka 
voi ja mitenkin, jääköön unholaan. Saa-
vuimme Savonlinnan pakkaseen aamu-
yöstä ja meitä odotti vielä henkilöauto-
matka kotiin, jonne saavuimme 03.30. 
Meillä oli maanantai järjestetty vapaak-
si. Yksi matkalainen, joka jäi Savonlin-
naan n. klo 01.30, meni klo 5 alkanee-
seen aamuvuoroon. Täytyy sanoa että 
siinä on yritystä ja lajille omistautunut-
ta perisuomalaisuutta ja periksiantamat-
tomuutta. Ps. tuo henkilö kuittasi singe-
livoiton noista kisoista. ¥

Kisamatkailuu toisel tapaa

LAJINA 
ELEKTRODARTS

 Juha ”Justus” Laakko

Olimme valmistautuneet hyvin tulevaa koitosta varten. Olim-
me jokainen kisoihin ilmoittautuneista heittäneet vähintään 
kahdeksat karsinnat. Kuka enemmän, kuka vähemmän.
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I säntäseurana toimi tällä kertaa Karvi-
an Kärpäsnevan tikkaseura eli KÄTS. 
Lauantaina yksilökisoihin osallistui 

yhteensä 77 heittäjää kymmenestä eri seu-
rasta. Osallistujamäärä oli selkeästi aikai-
sempaa pienempi koska parhaimmillaan ki-
soihin on osallistunut noin 120-140 heit-
täjää. Junioreita eli alle 18-vuotiaita oli 
mukana vain yksi. Koska kyseessä oli alle 
15-vuotias poika, hän sai sovittujen sääntö-
jen mukaisesti heittää naisten sarjassa. Nais-
heittäjiä oli yhteensä 16 ja miehiä 39. Se-
nioreita eli vähintään 50-vuotiaita miehiä 
oli mukana 14 ja senioriittoja eli vähintään 
45-vuotiaita naisia 7. Sunnuntain parikisas-
sa naisten sarjassa heitti 12 paria ja miesten 
sarjassa 27 paria.

Viihdesport ry järjestää lajin SM-kilpai-
lut kaksi kertaa vuodessa. Talvella pelimuo-
tona on 501DO, keväällä cricket ja High 
Score. Päästäkseen osallistumaan näihin kil-
pailuihin, on jokaisen pelaajan osallistutta-
va karsintakilpailuihin vähintään kahdek-
san kertaa sekä saavutettava niissä vähin-
tään 100 ranking-pistettä. Karsinnnat heite-
tään Viihdelaitteiden elektronisiin tauluihin. 
Seuraavat kisat järjestetään 24. - 25.5.2014 
Hankasalmella.

Antti Hautala nappasi kultaa 
seniori-sarjassa
KÄTS:n kapteeni Antti Hautala heitti se-
niorisarjan voittoon lauantain yksilökisas-
sa. Hautala on saavuttanut useita nelossi-
joja sekä yksilö- että parikisoissa, joten ar-
vatenkin kulta maistui nyt hyvältä. Hänel-

lä on myös pronssia vuodelta 2007 Karvi-
assa järjestetyistä SM-kisoista.

Hautala osallistui ensimmäisiin elekt-
rodartsin SM-kisoihin 1980-luvun lopussa. 
Tuolloin hän heitti myös pienemmissä kar-
vataulukisoissa ja kotoaan löytyy nykyään-
kin sekä elektroninen- että karvataulu. Aluk-
si Hautalan seura oli nimeltään Kärpäsne-
van palloseura. KÄTS eli Kärpäsnevan tik-
kaseura perustettiin vuonna 2007. Muuta-
man vuoden heittotauon jälkeen darts-kär-
pänen puraisi Hautalaa uudelleen lomamat-
kalla Kanarian saarille vuonna 2007. Siitä 
lähtien Hautala on ollut jälleen mukana 
kaikissa Viihdesportin järjestämissä SM-ki-
soissa. Viime aikoina vaivannut olkapää on 
hankaloittanut darts-harrastusta mutta sii-
tä huolimatta Hautala ylsi nyt kultamitaliin. 

Elektrodarts osaksi Suomen 
Dartsliittoa
Mika Koivuniemi, Darts 26 Kauhajoki-seu-
ran kapteeni, lähti puuhamieheksi EDart-
sin kehittämisprojektiin Dartsliiton kanssa. 
Mika valittiin liiton syyskokouksessa vara-
jäseneksi, jonka johdosta hän pystyy tuo-
maan meidän näkökantamme ja toiveem-
me EDartsista hallitukselle. Tie on pitkä ja 
kivinen mutta eiköhän asiat muutamassa 
vuodessa saada hyvälle mallille. Lähivuosi-
na siintää näkökentässä jo EDartsin EM-ki-
sat. Se vaatii vielä rankingkisojen järjestämis-
tä, jotta parhaat heittäjät saadaan matkaan.

Osa EDartsin harrastajista liittyi Suo-
men Dartsliiton alaisuuteen vuonna 2013. 
Villilänsi EDC -kerho muodostuu Karvi-
an KÄTS:n ja Darts 26 Kauhajoen jäsenis-
tä (yhteensä n. 50 hlö). Ensi kaudella olisi 
suunnitelmissa aloittaa liiton alainen EDart-
sin oma SM-liiga. Joukkueita pyritään saa-
maan mukaan 4-8 kpl. Suunnitelmissa on 
lajin avoimet SM-kisat syksyllä 2014. ¥

Elektrodartsaajat 
kisasivat Seinäjoella
Viihdesport ry järjesti elekt-
rodartsin SM-kilpailut Sei-
näjoella 11.–12.1.2014.

Mika Koivuniemi,
Antti Hautala ja Marjo Koivuniemi

NS
1. Tiina Kosonen, Tuotikka
2. Anne-Mari Salmi, Itikka
3. Laura Hautala Karvian KÄTS

MS
1. Hannu Jäntti, Pata-Tikka
2. Jukka Hirvonen, Keri-Darts
3. Tomi Nuora, Tuotikka

Senioriitat
1. Sari Turunen, Tuotikka
2. Sirpa Salminen, Ilomantsi Darts
3. Marja Saarinen, Itikka Darts

Seniorit
1. Antti Hautala, Karvian KÄTS
2. Taito Turunen, Pata-Tikka
3. Heikki Aho, Karvian KÄTS

NP
1. Laura Hautala-Teija Koivisto Karvian 
KÄTS
2. Marika Puumalainen – Sirpa Salmi-
nen, Ilomantsi Darts
3. Nina Syrenius-Merja Pöhö, Renkku 
Darts

MP
1. Matti Kareinen-Niko Suihko Iloman-
tis Darts
2.Mika Koivuniemi-Tomi Låmg, Darts 26
3. Jukka Hirvonen-Ari Karjalainen, Ke-
ri-Darts
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Hertas DT Vantaa torstaisin klo 19.00

• Tuplacup 501 (301) / 3-5
• Naisille tasoitus 50 pistettä
• Osallistusmismaksu 4 e, POX-kisa 1 e
• Palkinnot: 1. 40% + kortti
 2. 20% + kortti, 
 3. Kortti
 4. / paras nainen kortti

• VIIKKOKISOJA • VIIKKOKISOJA •
Maanantai

ma klo 19,00
Rav. Aapelin Baari,
Kontula, Helsinki
p. 09-306761
DC Kontula
501/5
4 euroa
SDL-pisteet

Maanantai

ma klo 18.30
Rav. Masan Baari,
Turku
p. 02-2333765
Satatikka
501/3-5 tuplacup
5 euroa
SDL-pisteet

Torstai

to klo 18.30
Rav. Pohjanpoika,
Helsinki
p. 09-3882645
Darts 77
501/5/tuplacup
4 euroa

Keskiviikko

ke klo 18.00
Ravintola Koivu
Joensuu
050-3681862
Wanhan Joen DC
501/5, tuplacup
5 euroa
SDL-pisteet

Perjantai

pe klo 19.00
Rav.Lassilan Krouvi,
Helsinki
p. 09-5865463
Team Lassila
501/3-5 TuplaCup 
4 euroa
pox+SuperPox 1+1 euroa
SDL-pisteet

JATIKKA OY
Kulotie 2, 01450 Vantaa

Myymälä ma-pe 8-15
puh. 050-5250 403

jatta.kuisma@hh-yhtio.com
www.hh-yhtio.com

DARTS
Taulut tikat sulat varret ym. tarvikkeet
Toimitamme kaikkia tuotteitamme myös postitse

Elektronisen Dartsin 
EM-kisat 14.–20.6.14 

Porec, Kroatia

E-Darts pelaa EM-kisoissaan kesäkuussa 
Kroatiassa.

Kisakaupungista löytyi netistä lyhyt kuvaus: ”Kroati-
an rannikon monista hyvistä lomakohteista Poreč 
on yksi Istrian niemimaan mielenkiintoisimpia vie-
railupaikkoja”.
 
Matka toteutetaan omatoimimatkana eli jokainen 
maksaa omat matkansa ja majoituksensa. Liitto avit-
taa varmasti jossain kustannuksissa, mutta asiasta ei 
ole tätä kirjoitettaessa tarkempaa päätöstä.

Joukkueen kokoa ei ole tarkasti lukittu eli jokainen 
pääsee pelaamaan. Ainoastaan maiden välises-
sä joukkuekisassa on 4 pelaajaa niin miesten kuin 
naisten kisassa. Kisoja on viikon jokaiselle päivälle 
ja myös kaikille avoimia sivukisoja.

Reissun yhteyshenkilönä toimii Mika Koivuniemi p. 
040-514 4814. Mikalta saa tarkemmat aikataulut 
ja pelimuodot. Alustavaksi viikon matkan hinnaksi 
on laskettu 700 euroa.

Tärkeintä on että ilmoittaudut heti, jotta Mika voi vah-
vistaa osallistumisen kisoihin ja saadaan tuo jouk-
kue kokoon.
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Kilpailukalenteri 2013-2014
Muutokset mahdollisia – tarkista tuorein tilanne liiton sivuilta wwwa.darts.fi -> Kilpailukalenteri

Kansainvälinen kilpailukalenteri löytyy osoitteesta www.dartswdf.com

5.4.  SM-liiga Naisten mestaruussarja ................................... S
5.4.  Ohari DC:n sekajoukkuekilpailu (sj) 

Ravintola Night Club Stone, Helsinki 
Marietta Kähärä 044-0444745

12.4.  SM-liiga 8. kierros ....................................................... S
18.4.  PDF Masters (Kutsukilpailu) Heli Kantele ........................ S
25.-27.4.Estonia Open Hotel Euroopa, Paadi 5, Tallinna
26.-27.4.  SDC Tour Göteborg, Ruotsi
26.4.  SM-liiga karsinnat Miesten I divisioonakarsinnat
 I divisioonan 6-8 sijoittuneet .......................................... S
3.5.  Mökki Cup Billiard & Bar Players, Jyväskylä 

Jarkko Malmberg 050-4122533
3.5.  Tuplakarhunkaato (555/eri) Ravintola Ida, Helsinki 

Jakke Olin 0400-455488
3.-4.5.  Denmark Open/Masters 

Esberg Conference Hotel, Esberg, Tanska
9.-11.5. Finnish Open (arv.parit, msx2, nsx2, ap, np, jun, sen) 

Sokos Hotel Vantaa, Vantaa 
Esko Mäyrä 050-5620336 ............................................ S

17.5.  SM-liiga Play-Off + mestiskarsinnat (kutsutut) 
Karjalatalo, Helsinki ...................................................... S

24.-25.5.  SDL/ EP B- ja sekamestaruudet (B-sing, B-parit, sp ja sj) 
Marietta Kähärä 044-0444745

28.-31.5.  Nordic Cup Reykjavik, Islanti Tapani Heikkilä
1.6.  Nordic Cup Open Reykjavik, Islanti
2.6.  SM-liiga ilmoittautuminen päättyy 

Mestaruussarjat ja miesten I divisioona 
liiton toimisto

30.6.  SM-liiga ilmoittautuminen päättyy 
Miesten II ja naisten I divisioona 
perusmaksut liiton toimisto

1.7.  UUSI KILPAILUKAUSI ALKAA 
UUSI JÄSENMAKSUKAUSI ALKAA

11.-13.7.  Revontuli Cup Hot. Revontuli, Hankasalmi
 Jarkko Malmberg 050-4122533 ................................... S
16.-20.7.  Europe Cup Youth Wien, Itävalta

«

«
«

«

«

«

«

16.8.  Kisan nimi avoin (AS) Vaasa 
Kenneth Ljungars

17.8.  Winmau karsinta (MS, NS, Jun) 
Vaasa (alustava, jos la kisat)

18.8.  SM-liiga ilmoittautuminen päättyy 
Miesten II ja naisten I divisioona 
korotetut maksut liiton toimisto

23.-24.8.  Swedish Open .................................................... B, S, W
30.-31.8.  SDC Tour + EM karsinta (Avoin singeli) Kööpenhamina
5.-7.9.  Rankingkilpailut ........................................................... S
20.9.  SM-liiga 1. kierros ....................................................... S
24.-28.9.  Eurooppa Cup Romania
27.-28.9.  Elektronisen dartsin SM (ms-501, ns-501) 

alustava päivä
4.-5.10.  SM-B ja tasoitus ........................................................... S
9.-12.10.  WInmau World Masters .......................................... B, W
18.-19.10.  Piirin mestaruudet (MS, NS, jun ja piirikohtaiset) ............ S
25.10.  SM-liiga 2. kierros ....................................................... S
8.-9.11.  Latvia Open Maritim Hotel, Riika Latvia ................ B, S, W
8.11.  SM-liiga tai rankingkisa Riippuu kisahakijasta ............... S
22.11.  SM-liiga tai rankingkisa Riippuu kisahakijasta ............... S
13.12.  SM-liiga 4. kierros ...................................................... S

2015
17.-18.1. Suomen Cup Alustava päivämäärä, Peurunka ............... S
24.1. SM-liiga 5. kierros ....................................................... S
7.-8.2. SM kisat (MS, NS, Jun, Sen, MP, NP) .............................. S
21.2. SM-liiga 6. kierros ....................................................... S
7.-8.3. Pentathlon + rankingkisan B-sarjat ............................. S
21.3. SM-liiga 7. kierros ....................................................... S
3.-4.4. PDF Masters ................................................................. S
18.4. SM-liiga 8. kierros Play-offien 1. kierros ........................ S
2.5. Play-off finaalit, liigakarsinnat
3.5. Rankingfinaali (kutsutut, ms)
3.5. Suomen World Masters-karsinnat (ms, ns, jun-18) ........ S
15.-17.5. Finnish Open Alustava päivämäärä ..................... B, S, W

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«

«
«

Rankkaus: S = Suomen Dartsliitto, W = World Darts Federation, B = British Darts Organisation Invitation Table, TI = World Trophy Invitation Table sekä 
International Darts League, E = SDL/Eteläinen piiri, P = SDL/Pohjoinen piiri

PALVELUKSEEN HALUTAAN
Kalustopäällikön vastuullinen virka on täytettävänä.

Kari Hallberg jättää isot saappaat täytettäväksi. Tässä on oi-
va mahdollisuus kerholle kerätä vuoden kisabudjetti kokoon.
4–5 kisaa vuodessa 3–4 miehen voimin ja kerhon kassaan 
putoilee enemmän kuin 1000 euroa, mutta vähemmän kuin 
10 000 euroa.
Kirjalliset ja suulliset työpaikkahakemukset liiton pj:lle 
välittömästi. Mieluusti jo ennen kuin tämä lehti ilmestyy.
Esko Mäyrä p. 050-562 0336 tai s-postia Eskolle voi pistää 
hänen @darts.fi-osoitteeseensa.
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ORGINAL SOKOS HOTEL VANTAA  
 Palkinnot (EUR): 

 pe la la la la la la su su 
 arv.parit 

 
501/5 

miesten 
parit 
501/5 

naisten 
parit 
501/5 

seniorit 
 

501/5 
s. 31.12.64 

tai 
aikaisemmin 

juniorit 
 

501/5 
s. 10.5.96 

tai 
myöhemmin 

miesten 
singeli 
501/7 

naisten 
singeli 
501/7 

miesten 
singeli 
501/7 

naisten 
singeli 
501/5 

1. 200 600 200 120 60 2000 680 1000 400 
2. 100 300 100 60 30 1000 340 400 200 

3-4. 50 150 50 30 15 450 170 150 100 
5-8. - 75 - 15 - 200 60 75 - 

Yht. 400 1500 400 300 120 4700 1600 2000 800 

 
Osallistumismaksut KÄTEISELLÄ paikan päällä. 

 
Osallistumismaksut (EUR): 

 pe la la la la la la su su 
 arv.parit 

501 
miesten 

parit 
501 

naisten 
parit  
501 

seniorit 
501 

juniorit 
J18 
501 

miesten 
singeli 

501 

naisten 
singeli 

501 

miesten 
singeli 

501 

naisten 
singeli 

501 
Ennakko 10  27  27  15  5  24 *) 24 *) 22 *) 22 *) 
Paikalla  30  30  18  7  27 *) 27 *) 25 *) 25 *) 

    *) sisältää WDF:n pelaajamaksun 
 

Rekisteröinti päättyy:  
pe la la la la La la su su 

18.30 10.30 10.30 10.30 10.30 14.00 14.00 10.30 10.30 
arv.parit miesten 

parit 
501 

naisten 
parit  
501  

seniorit 
501 

juniorit 
501 

miesten 
singeli 

501 

naisten 
singeli 

501 

miesten 
singeli 

501 

naisten 
singeli 

501 
 
 SDL:n alaisissa kilpailuissa tulee käyttää peliasusteena dartsiin sopivaa paitaa sekä suoria housuja/ 
 hametta koko kilpailun ajan. Järjestäjällä on oikeus estää pelaajan osallistuminen peleihin, mikäli 
 pukeutumisohjeita ei noudateta.  
 
 Ennakkoilmoittautuminen päättyy 2.5.2014 (myös ulkomaalaiset ja rankatut pelaajat) 
 Huom. Paikanpäällä ilmoittautuvia ei sijoiteta. 
  
 Ilmoittautumiset: 
 Suomen Dartsliitto 
 Keskisenkatu 4 B 40, 33710 Tampere 
 Email office@darts.fi 
  
 Majoitus: Orginal Sokos Hotel Vantaa, Hertaksenkatu 2, 00130 Vantaa 
 Sokos Hotels myyntipalvelu; 020 1234 600, sähköpostitse sokos.hotels@sok.fi 
 Majoitustarjous: 1hh: 88 EUR/ vrk, 2hh: 99 EUR/ vrk 

Huonehinnat voimassa 24.4.2014 asti. Varatessa mainittava ”Finnish Open 2014”  
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