KICKBALL
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Finnish Baseball and Softball Federation

Kickball on monipuolinen ja kaikille sopiva liikuntamuoto. Yksinkertaiset säännöt
takaavat sen, että pelit ovat nopeita ja hauskoja.
Laji kehittyi 1940-luvulla amerikkalaisten sotilaiden keskuudessa: baseball-välineiden
puuttuessa he pelasivat baseballia jalkapallolla.
Peli pohjautuu samaan kaavaan kuin baseball ja softball sekä niiden aloitusmuodot.
Yleensä kickballia pelataan softball- tai junioribaseballkentällä. Kuten edellä
mainituissa urheilumuodoissa kickballissa pisteet tehdään juoksemalla ja
koskettamalla kaikkia pesiä vastapäivään kiertäen.
Kickballia on helppo ja hauska pelata. Kickball sopii hyvin kaveriporukaan sekä
kouluihin että yritysten hyvinvointipäiviin.
KENTTÄ
Kickballia voidaan pelata millä tahansa tasaisella alueella. Kotipesä sijoitetaan kentän
nurkkaan ja muut pesät neliön muotoon 18 metrin välein. Takarajaa ei ole. Pesälinjat
kotipesältä ykkös- ja kolmospesien kautta eteenpäin muodostavat laillisen alueen
rajat.

KICKBALL-KENTTÄ ja
PELAAJIEN PUOLUSTUSRYHMITYS
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1. syöttäjä
2. sieppari
3. ykkösvahti
4. kakkosvahti
5. kolmosvahti
6. polttaja
7. vasen koppari
8. vasen keskikoppari
9. oikea keskikoppari
10. oikea koppari
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Tuomari
Rajalinja

Laiton alue

Vaihtopenkki

PERUSSÄÄNNÖT:

PALOT

SYÖTTÖ

Potkaisija palaa, kun hän ei osu palloon
kolmannellakaan yrittämisellä tai hän
potkaisee pallon laittomaksi neljä
kertaa. Palo tulee myös, kun hänen
potkaisemastaan pallosta otetaan koppi
joko laillisella tai laittomalla alueella.

Syöttö heitetään alakautta niin, että pallo
kulkee jostain kohtaa kotipesän ylitse
enintään 30 senttimetrin korkeudelta.
POTKAISIJA
Potkaisijan tehtävänä on potkaista
vastapalloon niin, että pallo pysyy
pesälinjojen välissä vähintään ykkös- tai
kolmospesälle asti. Mikäli pallo osuu ensin
maahan laittomalla alueella tai pomppii/
vierii rajalinjan ulkopuolelle ennen em.
pesiä, potku tuomitaan laittomaksi.
Laillisesta osumasta potkaisijan on
pakko juosta ykköspesälle. Ykköspesän
yli saa juosta kosketuksen jälkeen, mutta
sille pitää palata välittömästi takaisin.
Ykköselle pääsee myös neljällä väärällä
syötöllä.

Juoksija palaa, kun häntä kosketetaan
tai heitetään pallolla (päähän tai
niskaan ei saa heittää => vapaa
pesä) hänen ollessaan irti pesästä.
Samoin hänet tuomitaan palaneeksi
automaattisesti, jos hän ei koske jotain
pesää saavuttuaan seuraavalle pesälle, tai
jos hän ei palaa lähtöpesälleen oltuaan
irti siitä koppipotkun aikana. Jos juoksijan
on pakko edetä potkusta (takana oleva
juoksija pakottaa hänet eteenpäin),
paloon riittää se, että pallo on pesään
koskevan pelaajan hallussa ennen
juoksijan saapumista ao. pesälle (pesis
tyyliin).

JUOKSIJA(T)
Juoksija saa edetä vain potkuista.
Koppilyönnillä ei saa lähteä pesästä,
ennen kuin palloon on koskettu. Kärkkyä
ei saa. Mikäli juoksijan ja potkaisijan
välillä ei ole tyhjää pesää, juoksijan
on pakko juosta seuraa-valle pesälle.
Kun pallo on pelitilanteen jälkeen
taas syöttäjän hallussa, juoksijat eivät
saa edetä pidemmälle kuin ovat sillä
hetkellä menossa. Joukkue saa pisteen,
kun juoksija on sääntöjen mukaan
kiertänyt kaikki pesät ja tullut takaisin
kotipesälle. Juoksun tehnyttä juoksijaa ei
voi polttaa.

Kolmesta palosta joukkueet vaihtavat
puolia.
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