NUORTEN BONUSKILPAILU 2021
Suomen Tikkaurheiluliitto jakaa kansallisissa 30 euron ja SM-tikanheittokilpailuissa 60 euron bonuksen
joka kilpailuissa eniten tulostaan parantaneelle.
Lähtötaso määräytyy vuoden 2020 kansallisten kilpailujen perusteella siten, että katsotaan pohjaksi se tulos,
joka on tikkaa kohti kovin. Se voi olla heitetty 25, 50,125 tai 250 tikan kilpailussa. Tästä parhaasta tuloksesta
lasketaan vertailuluku myös kolmeen muun pituiseen tikkakisaan. Tulos pyöristetään lähinnä alimpaan
kokonaislukuun. Esimerkki: Timo Tarkka on heittänyt kauden aikana 50 tikalla parhaansa 355, 125 tikalla
898 ja 250 tikalla 1788. Ensimmäinen tekee 25 tikkaa kohti 177,5p, toinen 179,6p ja kolmas 178,8p.
Keskimmäinen on siis paras ja muodostaa vertailutuloksen muihinkin eli 50 tikkaa on 2 x 179,6p=359,2,
joka pyöristetään alempaan kokonaislukuun eli 359 p. 250 tikan vertailutulokseksi tulee vastaavasti 10 x
179,6 eli 1796 pistettä.
Vertailutuloksen saavat heittäjät, joiden tulos 5x5 tikalla ylittää 140 pistellä. Muilla taso on 140 pistettä (eli
50 tikkaa 280p, 125 tikkaa 700p ja 250 tikkaa 1400p)
Vertailuraja nousee vain bonukseen oikeuttavasta tuloksesta myös seuraavan kauden vertailulukuja
muodostettaessa. Siis sellainen parannus, jolla ei ole saanut bonusrahaa , ei nosta seuraavankaan kauden
vertailutulosta, vaan se pysyy lähtötasossa. Bonusraja seuraavalle kaudelle voi myös laskea, jos heittäjä on
käynyt vähintään 4 kansallista kisaa. Vähemmän kisoja heittäneillä vertailuluku on edellisen kauden luku,
mikäli bonuksen saannilla sitä ei ole nostettu.
Bonus maksetaan seurojen kautta . Tasatuloksilla maksetaan kaikille. Bonuksesta tavoiteraja siis nousee,
muuten ei. Näin pyritään antamaan mahdollisuus bonukseen entistä useammalle.

Heittäjät, joilla oma lähtötaso:

Hartonen Aarre
Hedman Jemina
Jokinen Onni
Kaikkonen Inna
Laitinen Jasu
Mäkinen Miika
Myrskyranta Eemu
Saarinen Juuso
Siik Janina
Siik Samu

ÄST
ÄST
LamTi
KTS
SST
LamTi
FST
SST
HST
HST

174 - 349 - 873 - 1746
143 - 286 - 715 - 1430
151 - 303 - 759 - 1518
153 - 306 - 765 - 1530
168 - 336 - 840 - 1680
142 - 285 - 714 - 1428
172 – 344 - 860 - 1720
188 – 376 - 940 - 1880
146 - 292 - 730 - 1460
154 - 308 - 770 - 1540

