Sääntötesti 2018
Nimi: ____________________________________________________
Sähköpostiosoite: __________________________________________
Puhelinnumero: ______________________
Alue/seura: _______________________________________________
1
Viimeistään puoli tuntia ennen ottelun aloittamista pidetään alkupuhuttelu. Keitä
alkupuhuttelussa on mukana? Miksi alkupuhuttelu on tärkeä ja mitä asioita siinä on otettava esiin?
2
Miten erotat naisten ja miesten pallot? Mistä sarjasta alkaen käytetään miesten palloa? Entä missä
sarjoissa pelataan tenavapallolla?
3
Miten toimitaan, jos tuomari loukkaantuu pelin aikana eikä voi jatkaa tuomitsemistaan? Entä jos
tuomari puuttuu pelistä jo pelin alkaessa?
4
Kuka tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan? Mikä on tärkein tarkastettava asia?
5
Nro 4 vaihdetaan ottelussa numeroon 10. Mitä tehdään jokerin käyttämille 10-numeroille?
6
Syöttöjen tuomitsemisessa on tärkeää tietää sääntöjen määräykset. Mitä säännöissä määrätään
a) alkuasennosta?
b) syöttöliikkeestä?
c) syötön korkeudesta?
d) väistämisestä?
7
Kun lyömättä jätetty syöttö osuus lyöjään tuomitaan kuten estäminen. Anna esimerkki, milloin
syötetyn pallon osuessa lyöjään ei estämistä tuomita?
8
Lukkari syöttää etutilanteessa kolme väärää syöttöä ja ulkojoukkueen pelinjohtaja päättää vaihtaa
lukkaria. Sisäjoukkue on kuitenkin sitä mieltä, ettei kesken lyöntivuoron saa vaihtaa lukkaria
kenttäpelaajaan. Onko ulkopelipaikkojen vaihtamisessa rajoituksia?
9
Joukkueen numero neljä järjestelee etutilanteen ja ulkojoukkueen lukkari lähtee hakemaan
syöttöoikeutta ykköspesältä. Numero viisi astelee kotipesään. Lupaheiton palautus menee
kuitenkin harhaan kotipesästä ja etutilanne muuttuu takatilanteeksi. Samalla sisäjoukkue
vaihtaakin numero viiden tilalle jokerin lyöjäksi ja lukkari hakee syöttöoikeiden. Menikö kaikki
oikein?

10
Lyöjä on lyömässä pomppua ja lukkari syöttää pahan taktisen takaväärän lyöjää kohti. Lyöjä jättää
lyömättä kuultuaan väärähuudon, mutta hämääntyy syötöstä niin, ettei ehdi väistää sitä. Putoava
syöttö osuu lyöjää sääreen ja kimmahtaa siitä sivulle niin, että lukkari ei saa poltettua syötöstä
lähtenyttä etenijää kakkoselle. Tuomarin ratkaisu?
11
Etutilanne, nro 1 lyö toisen lyönnin ja irtoaa kotipesästä, mutta ei ehdi ykköselle, kun kolmoselle
tulee kolmas palo. Kuka aloittaa lyönnit seuraavassa vuorossa?
12
Kotijoukkue joutuu ahdinkoon aluesarjan pelissä toisella jaksolla ja tappio näyttää selvältä.
Tarkkaavainen kotiyleisö huomaa, että osassa vierasjoukkueen kypäriä ei näyttäisi olevan CEmerkintää. He vaativat omaa joukkuettaan puuttumaan asiaan ja pelinjohtaja pyytääkin päästä
tuomarin puheille asiasta. Miten tuomari ratkaisee tilanteen?
13
Miten toimitaan joukkueen mukana olevien huoltajien (=toimihenkilöiden) arvostellessa
tuomariston toimintaa? Entä, mikäli he huutelevat ärsyttäen vastustajalle?
14
Milloin rajoitus astuu voimaan, kun pallo menee lyönnistä rajoitusalueelle? Entä kun se menee
heitosta rajoitusalueelle? Kuka tai ketkä näyttävät etenemisrajoitus-merkkiä?
15
Lyöjä lyö ajolähdössä viimeisellään hudin, kukaan ei etene ja pallo toimitetaan ykköspesälle. Lyöjä
palaa, mutta ulkojoukkue ei ymmärrä pallottaa muita etenijöitä pesiltään. Miten ykkösellä ollut
etenijä voi saada pesäturvansa takaisin?
16
Viimeisen vuoroparin tasoittava, sisäjoukkue on yhden juoksun häviöllä viimeisen lyöjän tullessa
lyömään kahden palon ykköstilanteessa. Ensimmäinen lyönti livahtaa kakkospuolelta läpi ja kenttä
rullaa. Lyöjä lähtee yrittämään kunnaria ja on astumassa kolmoselle, kun kotipesään tulee tiukka
pesäkilpa. Millaisiin tuloksiin jakso voi päättyä?
17
Vierasjoukkueen lyödessä neljännessä vuoroparissa kirjuri ilmoittaa, että lyömässä on pelaaja,
jonka vaihdosta ei ole ilmoitettu hänelle. Pelituomarikaan ei muista kuulleensa vaihdosta ja
viheltää pelin seis. Syöttötuomari kertoo, että joukkue ilmoitti hänelle jo kolmannen vuoroparin
sisävuorossa vaihtavansa pelaajan loukkaantumisen vuoksi. Vaihdettu pelaaja ei kuitenkaan tullut
lyöntivuoroon vielä siinä vuorossa. Miten toimitaan?

18
Viimeisen tasoittava, ajolähtö, toiseksi viimeisen lyöjän viimeinen lyönti. Kolmoselta etenijä lähtee
lyönnistä, samoin kuin lyöjä, mutta ykkösellä ja kakkosella olevat etenijät seisovat pesillään siihen
saakka, kun lyönti päätyy takarajalla kopiksi. Sen jälkeen lyöjä ja kaikki etenijät juoksevat
seuraavalle pesälle. Etenijä ehtii kolmospesälle niukasti ennen kuin pallo päätyy pesällä olevan
ulkopelaajan haltuun. Miten jatketaan?
19
Jokeri lyö kotiutuslyöntinsä kolmospesän taakse pitkälle rajaviivalle. Koppari tekee hyvän
ulkopelisuorituksen ja onnistuu estämään läpilyönnin. Kolmostuomari katsoo lyönnin menneen
rajan yli ja heilauttaa laikkaansa laittoman merkiksi. Pelituomari viheltää laittoman ja suoraan
syötöstä kotiin lähtenyt etenijä tulee takaisin kolmoselle. Kolmostuomari käy varmistamassa
lyönnin oikeellisuuden ja toteaa sen olleen kuitenkin sisällä. Mitäs nyt tehdään?

