Olympiakisojen joukkuepeli

Sääntötiivistelmä

KÄSIPALLO
tosi peli

Käsipallon perusperiaatteet

• Käsipallo on ”fair play” –periaatteisiin perustuva joukkuepeli.
on kaksi toisiaan vastaan pelaavaa miesten tai naisten joukkuetta,
• Kentällä
jotka kumpikin yrittävät tehdä maaleja käsipallolla.
joka on tehnyt enemmän maaleja, kun peliaika päättyy,
• Joukkue,
on voittaja.
joukkue saa
• Voittava
Maali
2 pistettä. Jos ottelu
päättyy tasapeliin,
kumpikin joukkue saa
yhden (1) pisteen.
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Tekniset perusteet

ikäryhmien/sukupuolten luokissa käytetään erikokoisia
• Eri
palloja.
• Maalin korkeus on 2 metriä, maalin leveys 3 metriä.
voi vaihdella, virallisissa otteluissa 2x30 minuuttiin
• Peliaika
asti.
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joukkueen muodostaa enintään 14 pelaajaa.
• Kummankin
Kentällä joukkueella on 6 kenttäpelaajaa ja 1 maalivahti.
• Kumpikin joukkue voi ottelun aikana keskuudessaan vaihtaa pelaajiaan.
kaikilla kenttäpelaajilla on samanlaiset ja samanväriset
• Joukkueen
peliasut. Maalivahdeilla on kenttäpelaajien asuista erottuvat peliasut.
ei saa olla yllään esineitä, jotka voisivat olla vaarallisia
• Pelaajilla
(kelloja, sormuksia, korvarenkaita, rannerenkaita tms.).
enintään 4 johtajaa vastaavat joukkueensa
• Joukkueen
johtamisesta.
erotuomaria johtavat ottelua kentällä yhteistyössä
• 2tuomaripöydän
(ajanottaja, sihteeri) kanssa.
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Joukkueet / Pelaajat / Joukkueiden
johtajat / Erotuomarit

Hyökkääjä

R

Maalit: 3x2m

U

Pelikenttä
40x20m

Erotuomarit

E

Puolustaja

Maalivahti

P

Joukkueen johtajat

P

Hyökkäävät pelaajat
SALLITTUA
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Heittää ja ottaa kiinni
pallo käyttäen käsiä ja
käsivarsia

Torjua tai potkaista
palloa jaloilla

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto

Syöttää pallo kanssapelaajalle

Pitää palloa hallussaan
yli 3 sekuntia

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto

Pomputtaa palloa yhdellä kädellä ja ottaa se
jälleen haltuunsa

Pomputtaa palloa, ottaa
se haltuunsa ja pomputtaa jälleen = kuljetusvirhe

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto

Ottaa enintään 3 askelta
pallo hallussaan

Ottaa enemmän kuin 3
askelta pallo hallussaan

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto

Liikkuminen maalialueiden ulkopuolella

Maalialueelle astuminen

Ulosheitto

Koskettaa ilmassa maalialueen yläpuolella olevaa palloa

Koskettaa maalialueella
maassa olevaa palloa

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto

Liikkuminen puolustuksen läpi

Vastapelaajan työntäminen tai juokseminen
päin vastapelaajaa =
Hyökkääjän virhe

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto

Pallon syöttäminen tarkoituksena luoda maalintekotilaisuus

Pallon pitäminen joukkueen hallinnassa luomatta maalintekotilaisuutta = Passiivinen peli

Puolustavan joukkueen
vapaaheitto
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Hyökkäävän joukkueen
vapaaheitto

Ottaa vartalokosketus
hyökkäävään pelaajaan

Pitää kiinni hyökkäävän
pelaajan kehosta/paidasta, työntää, juosta tai
hypätä päin häntä

Vapaa heitto / nouseva
rangaistus

Pysyä maalialueen ulkopuolella

Käyttää maalialuetta
puolustussijoittumiseen
/ estää siten selvä
maalintekotilaisuus

7 metrin heitto

Pysyä vähintään 3
metrin päässä hyökkääjäpelaajasta tämän suorittaessa pelin käynnistävää heittoa

Estää hyökkääjäpelaajaa
tämän suorittaessa pelin
käynnistävää heittoa

SEURAAMUKSET

Ottaa pallo maalialueelle 6m:n rajan ulkopuolelta

Hyökkäävän joukkueen
vapaaheitto

Poistua maalialueelta
ilman palloa ja pelata
kenttäpelaajana

Poistua maalialueelta
pallon kanssa

Hyökkäävän joukkueen
vapaaheitto
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Koskettaa palloa millä
tahansa kehon osalla
maalialueen sisällä
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Nouseva rangaistus

Maalivahti
SALLITTUA

Ä

Pallon repiminen tai
lyöminen hyökkäävän
pelaajan käsistä

N

Käsien ja käsivarsien
käyttö pallon torjumiseksi
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Puolustavat pelaajat

”Fair play” ja tuomaritoiminta
Käsipalloilun kaunein asia on ”fair play”.
Kaksi erotuomaria vastaa pelin johtamisesta.
Heidän tehtävänään on ”fair play” –periaatteen ylläpitäminen.
Nouseva rangaistus määrätään pelaajille, jotka eivät noudata
”fair playn” sääntöjä tai jotka rikkovat sääntöjä jollakin
muulla tavalla.

Nouseva rankaiseminen
Varoitus
		

2 minuutin
Sulkeminen
ulosajo			

Pelinjatkamisheitot
Käsipallossa on viisi sääntöjen määräämää eri pelinjatkamisheittoa. Nämä
ovat alkuheitto, vapaaheitto, ulosheitto, 7 metrin heitto ja sisäänheitto.
7 metrin heitto määrätään, kun selvä maalintekotilaisuus on riistetty.
Ensimmäisen ja toisen puoliajan aluksi samoin kuin kunkin maalin tekemisen
jälkeen suoritetaan alkuheitto.

Erotuomareiden käsimerkit

Vapaa heitto		

Maalivahdin ulosheitto

Vapaaheitto määrätään, kun puolustavat pelaajat tai
palloa hallussaan pitävä
joukkue tekee
sääntörikkomuksen.

Ulosheitto määrätään, kun
• hyökkäävä joukkue
astuu maalialueelle
• hyökkävään joukkueen pelaaja
koskettaa palloa, kun se vierii
tai on paikallaan lattialla
maalialueella

Peliaikakatko

• maalivahdilla on pallo hallinnassaan maalialueella tai kun pallo on
ylittänyt päätyrajan.

Peliaika pysäytetään
tarvittaessa.

Askeleet

Hyökkääjän virhe

Useamman kuin kolmen
askeleen ottamisesta
pallo hallussaan
seuraa puolustavan joukkueen
vapaaheitto.

Hyökkääjän virheestä
seuraa puolustavan
joukkueen
vapaaheitto.

Noudata 3m:n etäisyyttä
Heittoa suoritettaessa
vastapelaajien
täytyy pysytellä
3 metrin päässä
pallosta.

Kuljetusvirhe
Kuljetusvirheestä (esim.
kaksoiskuljetuksesta)
seuraa puolustavan
joukkueen
vapaaheitto.

Sisäänheitto		
Sisäänheitto määrätään,
kun pallo menee
ulos kentältä.
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