Rakkaudesta rugbyyn
Rugbyssa on pakko olla jotain erityistä. Miksi muuten joukko
aikuisia raahautuu vuodesta toiseen talven pimeimpinä
kuukausina iltayhdeksältä alkaviin treeneihin ja toisaalta käyttää
kesäviikonloppunsa taistellen raivokkaasti kentällä välittämättä
komeasti kasvavasta mustelmasaldosta?
Lajin koukuttavuuteen on monta syytä, joista ensimmäisinä
mainittakoon kontakti ja fyysisyys. Kun 15 joukkuekaveria taklaa,
juoksee, vääntää, työntää ja taistelee pallon hallinnasta 80 minuutin
ajan, tulee todella antaneeksi kaikkensa joukkueen eteen. Kovasta
kontaktielementistä huolimatta lajiin kytkeytyy vahva kunnioituksen
kulttuuri niin tuomaria, vastustajaa kuin kanssapelaajaa kohtaan.
Arvokkainta rugbyssa on kuitenkin se, että jokaiselle on paikkansa.
Kaikenkokoiset pelaajat ovat tervetulleita joukkueeseen. Rugby
edistää itsevarmuutta, fyysistä kuntoa ja tiimityöskentelyä.
Ottelupisteet ovat aina kovan työn takana ja niiden ansaitsemiseen
tarvitaan koko joukkuetta.
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi
rugbyperhettä ja katsomaan kesän pelejä!
Terveisin,
Turku Eagles RFC:n hallitus
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Rugbykannattajan käsikirja
Rugby-ottelu, ihanaa! Mutta milloin taputtaa - ja mille?
Tässä nopea lunttilappu selventämään kentän puhinoita.

Ruck: Taklauksen jälkeen maahan kaatuneen pelaajan päälle muodostuva
eloisa ihmiskasa. Palloa ei saa jäädä houkutuksista huolimatta hilloamaan
ruckiin, vaan se pitää pyrkiä palauttamaan takaisin peliin nopeasti.
Maul: Jaloillaan olevat pelaajat muodostavat pallonkantajan ympärille
tiiviin, työntövoimataistoa käyvän, ähisevän pelaajarykelmän. Vielä
epämääräisemmän näköinen ihmiskasa kuin ruck.
Line-out: Sivurajaheitto, jossa joukkueet kilpailevat pallon hallinnasta
akrobatiamaisin liikkein.

Ottelun kesto
2 x 40 min
Juokseva peliaika

Joukkueen koko
15 pelaajaa kentällä
+ max 8 vaihtopelaajaa

Pakolliset varusteet
Hammassuojat
Nappulakengät

Syöttö: Palloa saa syöttää vain taaksepäin. Palloa ei saa myöskään tiputtaa
tai muutoin rähmiä käsistään maahan omien jalkojen etupuolelle.
Potku: Palloa saa potkia myös eteenpäin, mutta potkun lähtiessä oman
joukkueen tovereiden tulee olla potkaisijan takana – tai vaihtoehtoisesti
potkaisijan on potkun jälkeen kirittävä kaikkien muiden pelaajien edelle,
ennen kuin kukaan joukkueesta saa koskea palloon.
Taklaus: Vain pallollista pelaajaa saa taklata - ja vain olkalinjan alapuolelle.

Rangaistukset
Keltainen kortti - 10 min
Punainen kortti - ulosajo

Sarjapisteet
Voitosta + 4 p.
Tasapelistä + 2 p.
Tappiosta + 0 p.
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Scrum: Pienen pelirikkeen jälkeen peliä jatketaan “rykelmäaloituksella”,
jossa kummankin joukkueen 8 järeintä kaurajyrää asettuvat toisiaan
vastaan työntöä enteilevään muodostelmaan. Muodostelman keskelle
heitetään pallo, jota joukkueet tavoittelevat raa’alla voimalla toisiaan
työntämällä.
Penalty: Ison pelirikkeen jälkeen rikottu joukkue saa pallon ja rikkonut
joukkue joutuu peruuttamaan tuomarin näyttämästä merkistä 10 metriä
taaksepäin. Rikottu joukkue saa ottaa aikansa taktikointiin, ennen
kuin päättävät käynnistää pelin tai yrittää penaltypotkupistettä (3 p.)
maalitolppien väliin.
Try: Maali. Scoraus. Osuma. Pallo painetaan vastustajan maalialueelle.
Suoritus arvoltaan 5 pistettä. Hurraa!
Konversiopotku: Tryn tehnyt joukkue saa yrittää kahta lisäpistettä
potkaisemalla pallon maalitolppien välistä. Vaatii kylmiä hermoja.

Bonus-sarjapisteet
Vähintään 4 tryta + 1 p.
Alle 7 pisteen tappio + 1p.
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Eagles - joukkue 2021

Eagles iskee voimalla
Jed Pattonin päätös pelata rugbya tuskin
yllätti hänen vanhenpiaan, jotka kutsuivat
6-vuotiasta Jediä lempinimellä “Crash Patton”
pojan juostessa täysillä päin huonekaluja.
Toista kauttaan Eaglesin kapteenina pelaavaa
Jedia kuvaillaan luotettavaksi pelaajaksi, joka
johtaa esimerkillä ja lukee hyvin peliä.

Forward-pelaajat
Tatu Rantakokko
Kristian Saukkoriipi
Eeti Koskinen
Evgeny Vinokurov
Semu Salmivalli
Joonas Puhakka
Kalle Salminen
Oscar Drude
Eetu Ahjosaari
Otto Väänänen
Jed Patton
Jakim Laaksonen

Prop
Prop
Prop
Prop
Hooker
Hooker
Lock
Lock
Lock
Lock
Flanker
Flanker
Vladimir Kozhukhovsky Flanker
Lauri Tammero
Nro 8
Aleksi Almenoksa
Nro 8

Back-pelaajat
Rasmus Basillier
Kamel Kalmoni
Eetu Lahtivuori
Philip Sleath
Kim Ali-keskikylä
James Hillier
Ben Fredriksson
Aldo Sari
		
Jaakko Kanniainen
Marko Viljanen
Aki Nurmi
		

Scrum-half
Scrum-half
Fly-half
Centre
Centre
Centre
Wing
Wing
Wing
Fullback
Fullback

Valmennus
Lauri Niemi		

Päävalmentaja

Viime kesänä miesten sarjassa nähtiin
tasaväkistä kamppailua ja Eagles paransi
otteitaan peli peliltä loppukautta kohden.
Jed toivoo joukkueelta tulevana kautena
Jed Patton
yhtenäisyyttä, itsevarmuutta ja joukkuekaverin
puolesta taistelua. Pelisuunnitelman noudattaminen ja virheistä
oppiminen ovat avainasemassa menestymiselle.
-Tavoitteeni on kannustaa pelaajia kovaan työhön, pelaamaan älykästä
rugbya ja tukemaan joukkuekaveria vaikeinakin hetkinä, Jed kiteyttää.
Kapteeni näkee, että Suomessa on valtava
potentiaali rugbyssa menestymiselle, vaikka laji
ei olekaan tuttu suurelle yleisölle. Suomalaiset
ovat luonnostaan vahvoja ja monella on
esimerkiksi jääkiekko- tai jalkapallotausta, mikä
avaa oven myös rugbyssa menestymiselle.
Rugbyn aloittaminen vaatii rohkeutta, mutta
laji on todellisuudessa hyvin hauska eikä
pelaaminen ole pelottavaa. Parasta rugbyssa on
sen sosiaalinen puoli.
-Kun kuulut rugbyperheeseen,
olit sitten fani tai pelaaja, sinulla
on ystäviä kaikkialla maailmassa,
Jed kertoo.
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Swans - joukkue 2021

Forward-pelaajat
Anna Karlsson
Riikka Kuusisto
Hedi Tenho
Beatrice Suominen
Vilhelmiina Kuusisto
Satu Heikkonen
Camilla Garbutt
Kiira Kalke
Laura Mäkinen
Noora Patton
Krizha Ruiz
Veera Kuusisto
Hanna Saarinen
Kati Heikkonen

Prop
Prop
Prop
Hooker
Hooker
Lock
Lock
Lock
Lock
Lock
Lock
Flanker
Flanker
Nro 8

Swans jahtaa kultaa
Viime kesänä naisten joukkue Swans teki historiaa pääsemällä
finaaliin, mutta joutui tiukan taistelun seurauksena taipumaan
hopeasijaan. Joukkue tavoittelee tulevalla kaudella kirkkainta mitalia
kapteeni Camilla “Mills” Garbutt-Uusilehdon johdolla. Vuonna 2014
joukkueeseen liittynyt Mills on tullut tutuksi periksiantamattomasta,
kannustavasta ja rohkeasta pelityylistään.
Kapteeni on ylpeä joukkueesta, joka on
jaksanut treenata, motivoida ja kannustaa
toinen toisiaan vaikeasta koronatilanteesta
huolimatta. Pelaajat ovat keksineet luovia
treenimuotoja juoksukunnon, liikkuvuuden ja
voiman kehittämiseksi. Mills on myös innoissaan
uusista pelaajista, jotka ovat osoittaneet jo
sitoutuneisuutta ja intohimoa lajiin.

Back-pelaajat
Marina Harjunpää
Henriikka Jokinen
Ella Aitta
		
Lea Kaszas
Anna-Maija Naakka
Reetta Ihalin
Sunelle Coetzee
Sabrina Benoit
Noora Lindeberg
Emilia Taimi
Emma Virtanen

Srum-half
Fly-half
Centre
Centre
Centre
Wing
Wing
Wing
Wing
Wing
Fullback

Valmennus
Jaun Mioch		
Maswazi Dlamini

Päävalmentaja
Apuvalmentaja

Talven aikana joukkue on keskittynyt hiomaan
Camilla
yksilötaitoja ja päätöksentekoa kentällä.
Garbutt-Uusilehto
Tavoiteena on ollut itseluottamuksen
kasvattaminen ja kannustavan ilmapiirin luonti, jossa virheiden
sijaan keskitytään siihen, mitä niiden jälkeen tehdään. Iso kiitos
kuuluu valmentajille, jotka ovat kärsivällisellä ja rehellisellä tyylillään
onnistuneet yhdistämään joukkueen.
-Valmentajat ovat johtaneet joukkuetta suuntaan, jossa voimme
epäonnistua, pitää hauskaa kentällä ja kehittyä paremmiksi rugbyn
pelaajiksi, Mills iloitsee.
Kapteenin tavoitteena on, että kentällä nähdään kesällä
pelisuunnitelmaa seuraava joukkue, joka pelaa yllättävää, kovaa ja
hauskaa rugbya.

Tilastoja - keitä me olemme?

31,25 vuotta
183,5 cm
89 kg
8,5 pelivuotta
Pelipaikat

Back-pelaaja
47,5 %

30,66 vuotta
168,5 cm
79 kg
5 pelivuotta

Turku Eagles RFC:n viralliset
seuravaatteet saatavilla nyt
verkkokaupastamme!

turkurugby.fi/shop

Yleisimmät vammat

Forward-pelaaja
45 %

31 % polvi
37 % sormi

Molemmat pelipaikat
7,5 %

41 % olkapää

Tue seuraamme liittämällä Turku Eagles RFC osaksi Stadium kanta-asiakkuuttasi.
Kaikista seuran tukijoiden ostoista kertyy 3 % bonusta suoraan seurallemme - myös
ostoksen tekijä saa pitää oman henkilökohtaisen bonuksensa. Bonusta siis kaikille,
samasta ostoksesta!
Liittäminen onnistuu vieraillessasi Stadium myymälöissä kassalla tai kirjautumalla
omille Stadium member-sivuillesi. Mukavia shoppailuhetkiä!

Katsotko tylsiä seiniä?

Lisää väriä elämään!
Teemme tapetit mittojen mukaan.
Omasta kuvastasi tai tuhansista
valikoimiemme kuvista.

Yhteistyössä:

Kiinnostaako rugby?

Kiitos!

www.turkurugby.fi

Turku Eagles RFC kiittää tukijoitaan
ja kannattajiaan kaudella 2021!

Ota yhteyttä:
eaglesmanager@turkurugby.fi
swansmanager@turkurugby.fi

Seuraa meitä somessa:
Instagram

Facebook

TurkuEaglesRFC

Turku Eagles RFC

Kausiohjelma
2021
7.8.
7.8.

Warriors RC - Swans
Warriors RC - Eagles

10:00
12:00

Helsinki
Helsinki

14.8. Eagles vs Kuopio RC

14:00

Impivaara, Turku

28.8. Tampere RC - Swans
28.8. Porvoo OTS - Eagles

TBA
TBA

Tampere
Porvoo

4.9.
4.9.

14:00
16:00

Impivaara, Turku
Impivaara, Turku

16:30
18:30

Impivaara, Turku
Impivaara, Turku

Swans - Helsinki RC
Eagles - Helsinki RC

11.9. Swans - Jyväskylä RC
11.9. Eagles - Jyväskylä RC
18.9. Semifinaalipäivä
25.9. Finaalipäivä

Turun kotiotteluihin on aina ilmainen sisäänpääsy!
Tervetuloa!

