
 
 
 
      Helsinki 7.4.2015 
Kevät tulee, ensi kuun jälkeen on jo kesä!  
Nyt on aika hakea kauden 2015-2016 kilpailuaikoja. 
 
Halleilta tulee myös kutsuja kisajärjestäjien palavereihin. 
 
Tässä joitain vanhoja asioita uudelleen ja toistona vuodesta toiseen: 
Kilpailun järjestäminen yhdessä jonkun muun kanssa on aina mahdollisuus, jota kannattaa miettiä toisenkin kerran. 
Hyötyjä yhdessä järjestetyissä kilpailuissa on, että jokaiselle seuralle tulee esim. vähemmän valvontavuoroja, joten rasitus 
seuraan aktiivijäsenille on pienempi, palkintoihin voidaan haluttaessa satsata enemmän useammalla kontaktilla 
yritysmaailmaan, seuraotteluita saadaan mukavasti kisalähtöjä täyttämään yms. 
Kilpailijoita saa mukaan, kun pitää huolta, että mahdollisuudet päästä pienelle palkinnolle ovat edes olemassa, kisa on kaikin 
puolin hyvin järjestetty ja tulospalvelu pelaa. Kun pienetkin yksityiskohdat ovat kunnossa, niin kokonaisuus toimii ja pelaajia 
tulee halliin jonoksi asti. Aikaisempien kausien ”magneetit” ovat olleet kisat, joissa palaset ovat olleet paikallaan ja palkintorahan 
tasolla mitattuna on jaettu n. 700-1000 euroa per kisaviikko. Näissä selkeä kohderyhmä on ollut hyvä B-taso. 
Kilpailuvaliokunnassa heräsi toissatalvena ajatus jakaa kisaa useampaan osaan, mutta tuota ajatusta ei yksikään kisajärjestäjä ole 
vielä ”ostanut”. Alla olevassa kaaviossa Scratchinä pelattava osa on finaalikisa ja HCP-puoli pelataan suorana loppukilpailuna. 
Palkintojen jakamisesta vasen-oikea ei ole antaa suositusta tai ohjetta. Oletettavasti 50-50 tai 60-40 ovat ainoat toimivat 
jakosuhteet. Jakosuhde M-A/B-D riippuu hieman enemmän kisan kohderyhmästä. Puhtaasti B-luokkalaisille suunnatussa kisassa 
ei M-A-luokan finaali voi saada puolta palkinnoista? 
Palkinnot ovat pienemmät, mutta yksittäinen pelaaja voi saada palkinnon molemmilta puolilta. Ja yleensä saakin. 
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Kilpailun kohderyhmä on siis tärkeä, kun suunnitellaan kilpailua. Vaihtoehtoina muiden joukossa ovat kilpailu suurille 
keilaajajoukoille, vain huippukeilaajille tai näiden yhdistelmälle.   
Palkintoihin olemme kiinnittäneet viime vuosina hieman normaalia enemmän huomiota. Etenkin kisat, joissa palkintoskaalan 
pienimmät palkinnot ovat olleet vähemmän kuin osallistumismaksu, on karsittu jo anomisvaiheessa pois. Saadun palautteen 
mukaan on parempi jakaa kohtuullisia palkintoja kuin juuri ja juuri kisamaksun suuruisia. Jos palkintoihin haluaa panostaa, niin 
mieluummin 16 hyvää palkintoa kuin 24, joista alareuna on juuri ja juuri osallistumismaksun suuruinen. 
Kisan järjestäjinä teillä on tietysti parempi tuntuma omaan kohderyhmäänne ja teette kisasta juuri sen näköisen kuin teille sopii 
ja niillä palkinnoilla sekä palveluilla, joilla uskotte osallistujamäärien lähtevän nousuun. Tai kattavan edes kulut. 
 
Ensi kaudella on erikoiskisojen rinnalla oltava avoin mutta erityisesti harrastelisenssin haltijoille suunnattu viikko-/merkintäkisa. 
Osallistumismaksultaan halvempi ja palkinnoiltaan huomattavasti alempi: tyypillisesti makumatkapalkintoja Costa Ricaan ja 
Braziliin.  
 
Helsinki Rankingin tullee jakautumaan pääosiltaan lähes tämän kauden tavalla, jos kisoihin ei tule suuria muutoksia. Finaalin 
järjestäminen on edelleen vahva suositus, ei pakollinen mutta melkein. Kisan pitää olla perinteikäs ja palkinnoiltaan ”järkevä”, 
jotta se saa HR-arvon ilman finaalia. Palkintosummissa on jo vakiintunut alaraja ja erilaisten lahjakorttien ja tavarapalkintojen 
arvoon tullaan varmasti kiinnittämään jälleen huomioita ja niitä tutkitaan tiukemman seulan läpi kuin raha- ja 
ratamaksupalkintoja. Alkukilpailun sarjamäärän on oltava vähintään 6. Osakilpailujen määrä on kuluvan kauden tapaan 12 niin 
syksyllä kuin keväällä ja peliaikaa on pääsääntöisesti 3 viikkoa per osakilpailu. Myös kahden viikon osakilpailuja voi olla ensi 
kaudella, jos kisa perustellusti pelataan vain kaksiviikkoisena. Asiasta tarkemmin ”Kilpailujen myöntämisestä”-ohjeessa. 
HR12 niin syksyllä kuin keväällä pelataan normaalia vaativimmissa olosuhteissa. 
 
Kilpailun järjestäjän tehtävänä on kilpailuajan myöntämisen jälkeen neuvotella hallin kanssa kilpailun ratavuoroista, finaalin 
ratamaksuista sekä muista kilpailuun liittyvistä asioista. HBL:n toiminta- ja palkintorahan osuus on ensi kaudella suunnilleen 
nykyisellä 4,80 euron (juniorit 2,40) tasolla. Maksuun tulee korkeintaan 0,10 euron korotus. 
 
HBL:n runkokalenteri on nettisivuilla. Runko-ohjelmaa voi kysellä myös toimistolta. 
 
Kaavake on liitteenä. Täyttäkää se 11.5.2015 mennessä, kiitos. 
Kilpailuvaliokunta päättää kisat toukokuun puolivälissä. 
Alustava kisakalenteri julkaistaan kesäkuun lopussa HBL:n nettisivuilla 
 
Ystävällisin terveisin  
 
Risto Spora, puhelin 040-9004787 


