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C-15 poikien kova kesä
Kausi on saatu päätökseen tämän
joukkueen osalta. Touko- ja kesäkuu
kului pääasiallisesti harjoittelun ja piiri- ja aluesarjaotteluiden merkeissä.
Aluesarjan kevätkierros päättyi voittoomme. Kesäkuussa seitsemän pelaajaamme osallistui Vaasassa pelattuun
piirijoukkueiden Pohjola Cupiin saavutuksena neljäs sija kahdentoista jalkapallopiirin joukossa.
Heinäkuussa oli vuorossa perinteinen Kokkola Cup, jossa vihdoinkin
saavutuksena kultamitali. Elokuun
alussa oli C-15 poikien päätapahtuma
Kai Pahlman- turnaus, jossa sijoituksemme oli hienosti kymmenes. Se
osoittaa ,että tämä joukkue kuuluu
maamme ehdottomaan elittiin omassa
ikäluokassa. Mikä olisikaan ollut lopputulos, jos olisimme päässeet haastamaan etelän joukkueet parhaimmalla
miehistöllä. Muutama avainpelaajamme joutui jättämään turnauksen pelit
väliin sairastelujen vuoksi.
Syyskierroksen tavoitteeksi asetettiin joukkueen sisällä B- junioreiden
auttaminen pelaajillamme niin paljon
kuin tarvetta oli ja samalla turvata C14 pojille aluesarjapaikka kaudeksi
2006.
Nämä tavoitteet johtivatkin sitten
varsin erikoiseen ja vaihderikkaaseen
syksyyn, jossa koeteltiin erityisesti pelaajien fyysistä ja henkistä kanttia.
Noin kymmenen pelaajaa kävi pelaamassa B-junioreiden divari-ja piirisarjaotteluita ja muutama pelaaja paikkasi jopa A-junioreiden pelaajapulaa.
Lisäksi C-junioreita osallistui nelosdivisioonaan nousseen KPV II-joukkueen peleihinkin.
Joukkueestamme
käytettiinkin
eräässä vaiheessa nimitystä "pelaaja-

C15-pojat iloitsevat Kokkola Cupin voitosta.

pankki". Oman joukkueen pelit jäivät
hieman taka-alalle, mutta joka tapauksessa kaikki pelaajat osoittivat
loistavaa asennetta kauden loppuun
saakka. Harjoituksissa jaksettiin käydä lähes sataprosenttisesti.
Kauden sijoittumiset: Aluesarjassa

pronssia ja piirisarjassa hopeaa. Se oli
erinomainen saavutus ottaen huomioon käytettävissä olleet pelaajat ja heidän fyysiset voimavaransa. Tässä yhteydessä kuuluu myös suuri kiitos niille C-14 junioreille, jotka kävivät välillä
paikkaamassa harvennettuja rivejäm-

me. Raskas kausi saatiin päätökseen
kunnialla siitä kiitos joukkueelle, valmentajille, tukijoukoille ja erityisesti
vanhemille ja isovanhemmille.
Kiitos kaudesta 2005
Hannu, Jouni ja Erkki

Bueno, KPV C14-juniorit
On taas se aika vuodesta jolloin on aika katsoa mennyttä
kautta taaksepäin.
Pelit ovat tauonneet ja päättäjäisiä odotellaan.
Tavoitteena oli kehittää
joukkuetta joka osa-alueella
sekä pääsy Nike Premier-lopputurnaukseen Pajulahteen.
Nike Premier on ko. ikäluokan
merkittävin tapahtuma.
Kauteen lähdettiin Stephen
Clarkin opein pelaamalla harjoituspelejä sekä osallistumalla Halpa-Halli -turnaukseen
sekä seuran omaan Neste-turnaukseen.
Keväällä C -14 poikien piirisarjassa joukkue voitti kaikki
pelaamansa ottelut.
Aluesarjassa sijoitus oli kolmas samalla pistemäärällä
edellä olleen TP - Seinäjoen
kanssa.
Heinäkuun alussa joukkue
matkasi Kuopioon Nike Premier -karsintaturnaukseen.
Tavoitteena oli päästä viiden
parhaan joukkoon kuudestatoista joukkueesta, mikä varmistaisi paikan Pajulahteen.
Ensimmäisenä päivänä joukkue voitti kaikki pelaamansa
ottelut ( SiPS, KajHa ja
MP ). Mikkeli -pelin aikana
joukkueesta loukkaantui kolme pelaajaa. Toisena pelipäivänä pujotuspeleissä joukkue
voitti KePS:n mutta hävisi jatkossa KuPS:lle ja Jipolle sairastuvan ollessa täynnä. Sijoitus helteisessä säässä pelatussa turnauksessa oli kuitenkin

Elokuussa järjestetty Nike Premier -turnaus keräsi Suomen 16 ikäluokkansa parasta joukkuetta Pajulahden
urheiluopistolle. Kuvassa KPV:n C14-juniorit.

hienostineljäs. Kutsu Pajulahden varmistui turnauksen
pohjoisimpana joukkueena.
Kuopion reissun jälkeen oli
vuorossa Kokkola-cup vajaan
kahden viikon päästä. KPV
eteni hienolla pelillä finaaliin
asti. Pietarin Petrotrest vei finaalissa kultaiset mitalit 0-1
tuloksella, vaikka painostimme hurjasti ottelun lopun.
Syyskierros liiton aluesar-

jassa käynnistyi voitoilla TP Seinäjoesta, JBK:sta,
Närpiön Kraftista ja Teuvan
Pallosta, minkä jälkeen olikin
kauden päätavoitteen aika.
Pajulahteen lähdettiin 18.8.
Siellä joukkue taisteli tiukkoja
otteluita pääsemättä kuitenkaan omalle tasolleen koko
turnauksen aikana. Ehkäpä
suurimpina syinä olivat suuren ottelumäärän mukana

tuomat loukkaantumiset sekä
fyysinen että henkinen väsymys. Turnaus antoi kuitenkin
vahvistusta siihen, että asioita
on tehty oikealla tavalla ja
kärkijoukkueet ovat lähellä.
Piirisarjan syyskierroksella
KPV - 91 leivottiin mestariksi
ja liiton aluesarjan kärkiottelussa hävisimme VPS:lle ja
kaulaan pujotettiin hopeamitalit.

Kesän aikana seitsemän poikaa pelasi C 14 -vuotiaiden
piirijoukkueessa Vaasassa pelatussa Pohjola - cupissa.
Barcelonan harjoitus- ja pelileirille joukkue matkasi 21.10
Costa
Bravan
kauniisiin
maisemiin, pelaten Pinedan
kanssa 2-2 tasapelin ja voittamalla Blanesin 6-1. Ilahduttavaa oli, että olimme molemmissa peleissä hallitseva osapuoli.
Joukkueista parempi eli Pineda pelaa Barcelonan alueen toiseksi korkeimmalla tasolla
puolivälissä sarjataulukkoa.
Loppuyhteenvetona voidaan
sanoa, että kausi meni suunnitelmien mukaisesti, suuri kiitos siitä valmentajille Stevelle,
Karille ja Robertille.
Joukkue pelasi 52 peliä saldolla 34-6-13, maaliero oli 14146.
KPV 91 pelaajat: Samuel Lapinoja, Juho Koskela, Jesse
Mikkonen, Tero Järvinen, Aki
Tuokko, Juha Haapaniemi,
Jussi Laakso, Joni Vanhakangas, Janne Möttönen, Joonas
Sammalmaa, Nicolai Slotte,
Tony Mäki, Sami Räisälä, Kim
Filppula, Leevi Mehtäjärvi,
Petteri Rantala, Jerry Kallio,
Björn Krook, Tuomas Ruotsalainen, Ville Joensuu, Kim Palosaari, Emil Kola, Teemu Hietala
Valmentajat: Stephen Clark,
Kari Vanhakangas, Robert
Slotte, Huoltaja Ismo Mikkonen, Joukkueenjohtaja Terho
Möttönen.

