
Käsipallon tekniikkamestaruuskilpailut 

 

 

KULJETTAMINEN JA MAALIIN HEITTO 
 

 

 

 

 

Tarvikkeet: käsipallokenttä 20 x 40 m ja maalit, 4 törppöä, teippiä, 4 palloa, narua/kuminauhaa ja 

painoja. 

 

 

Valmistelut: Tee maaliin samanlainen narukehitelmä kuin tarkkuusheitossa, ks. Tarkkuusheitto. 

Aseta kaksi törppöä kuuden metrin viivalle 3 metrin etäisyydelle toisistaan, kumpikin 1,5 m päähän 

keskipisteestä (jaa maali kahtia). Aseta kaksi törppöä yhdeksän metrin viivalle (katkoviiva) 4 metrin 

etäisyydelle toisistaan, kumpikin 2 m päähän keskipisteestä (ks. edellinen). Teippaa kummallekin 

sivurajalle 5 metrin päähän keskiviivasta vaakasuoraan kohti toista sivurajaa metrin mittainen 

merkki. Aseta kaksi palloa kummallekin viivalle.  

 

 

Suoritus: 
Pelaaja lähtee 7 metrin viivalta, juoksee ja hakee pallon jommankumman sivurajan tuntumasta 5 

metrin päässä keskirajasta, kuljettaa pallon kohti vastakkaista maalia ja heittää sen maaliin sektorin 

ulkopuolelta ylitettyään 9 m viivan (ks. kuva). Sen jälkeen pelaaja kiertää sektoria rajaavan tolpan 6 

metrin viivalla ja palaa takaisin lähtöpisteeseen 7 metrin viivalle (viivaa täytyy koskettaa jalalla). 

Pelaaja lähtee uudestaan juoksemaan, hakee toisen pallon toisen puolen sivurajalta (eri kuin äsken), 

kuljettaa pallon kohti vastakkaista maalia ja heittää sen maaliin sektorin ulkopuolelta ylitettyään 9 

metrin viivan. Sen jälkeen pelaaja kiertää sektoria rajaavan tolpan ja palaa takaisin lähtöpaikkaan 7 

metrin viivalle. Pelaaja toistaa tämän yhteensä neljä (4) kertaa, kaksi (2) kertaa molemmilta 

puolilta. Suoritus päättyy, kun pelaaja on palannut neljännen ja viimeisen heiton jälkeen takaisin 

lähtöpaikkaan 7 metrin viivalle. Aika pysähtyy, kun pelaaja on ylittänyt 7 metrin viivan.  

 

HUOM! Jokaisesta maalin alakulmaan osuneesta heitosta pelaajan loppuajasta vähennetään 1,0 

sekuntia. Jokaisesta maalin yläkulmaan osuneesta heitosta pelaajan loppuajasta vähennetään 2,0 

sekuntia. Jokaisesta maalin ohi menevästä heitosta pelaajan loppuaikaan lisätään 2,0 sekuntia.  

Keskelle maalia menneistä heitoista ei vähennetä eikä lisätä aikaa. Aika ratkaisee paremmuuden. 

Yksi (1) yritys. 

 



Käsipallon tekniikkamestaruuskilpailut 

 
Maali on rajattu samoin kuin tarkkuusheitossa. Kuuden metrin viivalla olevat kartiot on asetettu 3 metrin päähän 

toisistaan ja yhdeksän metrin viivalla olevat kartiot 4 metrin päähän toisistaan. Heitto tapahtuu 9 metrin kartioiden 

ulkopuolelta. Kuuden metrin kartiot on kierrettävä, suunta: ulkoa sisään.  

 

 

 
 
Heiton (ponnistuksen) on tapahduttava 9 metrin viivan jälkeen ennen maalivahdin alueen rajaa.  
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Heiton jälkeen pelaajan on kierrettävä kuuden metrin viivalla olevat kartiot ja juostava takaisin lähtöpisteeseen.  
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 Lähtö ja maali: 7 metrin viiva 

 
  

                 

 

= juoksu ilman palloa 

= juoksu palloa pomputtaen 

 

= heitto   


