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Kansainvälinen ystävyysturnaus

Dohassa päättyi jälleen kerran

suomalaisjuhliin. Teea Mäkelä

kukisti Mastersin finaalin

jännittävässä loppuottelussa Vilma

Salon 2-0. Jesse Ahokas sijoittui

pojissa viidenneksi.

Aamulla keilattiin kuusi sarjaa puolitettuihin

All eventin yhteispisteisiin, jonka jälkeen 12

parasta poikaa ja 8 tyttöä selviytyivät paras

kolmesta systeemin pelattuihin

pudotuspeleihin. Tytöistä Vilma Salo (3.) ja

Teea Mäkelä (4.) jatkoivat, pojissa Niko

Oksanen (10.) jatkoi Jesse Ahokkaan (2.)

kanssa. Jesse selviytyi suoraan toiselle

kierrokselle kahdeksan parhaan joukkoon.

Niko Oksasen taival katkesi heti alkuunsa,

kun meksikolainen Benjamin Martinez kukisti

Nikon suoraan 2-0. Jesse Ahokas koki

saman kohtalon, kun Pina Hector vei pelin

samoin numeroin. Senni Savikurki joutui

jättämään finaalin väliin tullessaan illalla

kipeäksi.

Vilma ja Teea saivat ensimmäisellä

kierroksella vastaansa kolumbialaiset.

Suomalaisten tyttöjen peli kulki ja voitot otettiin kummassakin 2-0.

Välierissä vastassa olivat meksikolaiset. Vilma kohtasi Guarro Michellen ja Teea Cortes 

Fernandan. Ensimmäisessä pelissä meksikolaiset veivät pelinsä helposti ja näytti, että 

pienoiset ennakkosuosikit etenevät helposti loppuotteluun. Toisessa pelissä Vilma ja Teea 

saivat pelitavasta kiinni ja tasoittivat. Ratkaisu käytiin kolmannessa pelissä. Molempien 

meksikolaisten peli meni täysin sekaisin. Vilma sai yliotteen Guarrosta ja vei kolmannen 

sarjan 215-175. Teea ratkaisi pelin ysiruudun triplallaan ja voittoon riitti ehjä kymppiruutu.

Qatarin prinsessat valtaisuimillaan! Oikealla 
voittaja Teea Mäkelä.
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Vilman ja Teean loppuottelu oli tiukkaa taistelua. Ensimmäinen sarja ratkesi Teean hyväksi 

Vilman kahden yhden keilan missin takia 190-181. Toinen sarja mentiin tasoissa aina 

viimeiseen ruutuun saakka. Vilma lopetti viimeisenä paikko ja yhdeksän. Kaadolla olisi peli

ollut tasan 1-1. Mentiin ysi-kymppiruudun uusintaan. Sekin oli jännittävä ja Teea vei sen 

lopulta pisteen erolla ja ottelun täten 2-0.

- Kyllä nyt on hyvä fiilis. Kaikki pelit meni tosi hyvin. Välillä pelipaikka oli vähän kadoksissa,

mutta löydettiin se uudestaan. Arvostan tätä voittoa tosi paljon, kun mukana oli hyviä 

maita. EM:iin lähden nyt entistä luottavaisempana, onnellisen oloinen Teea kertoi.

Poikien mastersin voittoon keilasi kisoissa muissakin osioissa hyvin pärjännyt Qatarin 

Hazeem Al Merekhi.

6th International Friendly Match

Sami Järvilä

http://www.qatarbowlingfederation.com/tournaments/6th-int-l-training-camp-2016/results-sfinals-finals/
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