PESÄPALLON PELISÄÄNNÖT
22 § Estäminen
Estäminen on tarkoitukseton tai tarkoituksellinen teko, jolla pelaaja häiritsee vastapelaajan
aktiivista pelitekoa.
Sekä sisä- että ulkopelaajan on väistettävä niin, että vastapelaaja voi suorittaa esteettä
aktiivisen peliteon. Ulkopelaajan on väistettävä sisäpelaajaa, ellei ulkopelaajalla ole pallo
hallussaan tai mahdollisuutta saada sitä haltuunsa sallituin keinoin ennen kyseistä hetkeä.
Kuitenkin etenevän kärjen takana etenevän sisäpelaajan on väistettävä palloa
tavoittelevaa ulkopelaajaa.
Estämissääntö koskee kaikkia ottelutapahtumaan nimettyjä joukkueen jäseniä.
Rangaistukset
Rangaistukset sisäpelaajan estäessä
1)
2)
3)
4)
5)

etenijän palauttaminen
etenemisen mitätöinti
etenijän polttaminen
lyöjän ja etenijän tai etenijöiden polttaminen
lyöjän ja etenijän tai etenijöiden polttaminen sekä takaetenijöiden palauttaminen

Rangaistukset ulkopelaajan estäessä
1)
2)
3)
4)

etenijän vapaataival
kärkietenijän vapaataival
kärkietenijän ja lyöjän vapaataival
kärkietenijän ja aktiivisten etenijöiden vapaataival

Lisäksi tarkoituksellisesta estämisestä voidaan tuomita myös varoitus, pelirangaistus tai
ottelurangaistus.
Huomioitavaa
Tuomarin toiminnan haittaaminen
Pelaaja ei saa estää paikalleen jättäytymällä tai pallon eteen siirtymällä tuomaria.
Sisäpelaajan paikka sisävuoron aikana
Sisäpelaajien on oltava kotipuolella kotipesän suoja-alueen ulkopuolella tai vaihtopenkillä,
elleivät he ole lyöjinä tai juoksijoina.
Estämisyritys
Estämisyrityksestä voidaan tuomita huomautus tai varoitus.
Sisä- ja ulkopelaajan yhtäaikainen aktiivinen pelitehtävä (”no call -tilanne”)

Mikäli kärkietenijä ja ulkopelaaja, jolla on tai on ollut pallo hallussaan, törmäävät toisiinsa
molempien suorittaessa aktiivista pelitehtäväänsä, eikä tahallista estämistä ole tapahtunut,
estämistä ei tuomita.
Kärkietenijä
Kärkietenijä tarkoittaa pisimmällä kentällä kulloinkin etenevää sisäpelaajaa.
Huomioi erityistapaukset:
1-3-tilanne: 3-pesällä oleva etenijä ei etene. 1-pesällä oleva sisäpelaaja etenee, jolloin hän
on tilanteessa kärkietenijä.
0-3-tilanne / 0-2-tilanne / 2-3-tilanne: Ainoastaan lyöjä etenee, jolloin hän on tilanteessa
kärkietenijä.
Ajolähtö: 3-pesällä oleva etenijä ei etene. 2-pesällä oleva sisäpelaaja etenee ja syntyy
estämistilanne, 2-pesältä lähtenyt etenijä on tilanteessa takaetenijä.
Myös 1-2-tilanteessa, kun 1-pesältä edetään ja 1-tilanteessa, kun lyöjä etenee.
Takaeteneminen
Takaetenijän on annettava ulkopelaajan suorittaa esteettä aktiivinen peliteko.
Maskin tekeminen, sisäpelaaja
Sisäpelaaja voi kärkkyä irti pesästä ja pysähtyä kärkkymispaikkaan syötön ajaksi.
Sisäpelaajalla on oikeus palata syötön tai lyönnin aikana lähtöpesän kärkeen.
3-pesällä oleva sisäpelaaja voi kärkkyä irti pesästä ja hänellä on oikeus palata suorassa
linjassa lähtöpaikkaansa.
Maskin tekeminen, ulkopelaaja
Ulkopelaajat voivat sijoittua etenijöiden etupuolelle ja liikkua pelinomaisesti syötön
noustua. Ulkopelaaja ei saa häiritä etenijää käsiä liikuttamalla tai nostamalla niitä ylös.
Etäisyys on kaksi metriä tai kentän rajojen mukaisesti.
Muuta huomioitavaa estämiseen liittyen
Lukkarin on päästettävä vasemmalta lyövä sisäpelaaja kärkietenijäksi välittömästi
lyöntisuorituksen jälkeen; mikäli lyöjä jarruttelee etenemistään siirtyvät oikeudet lukkarille.
Jos lautasen ulkopuolelle pudonneen väärän syötön jälkeen palloon koskettaa ennen
lukkaria joku muu ulkopelaaja, tuomitaan lyöjälle ja kosketushetkellä edenneille etenijöille
vapaataivaloikeus.
Ulkojoukkueen tarpeettomasta heittelystä ja muusta pelin viivyttämisestä tuomitaan ensin
huomautus ja pelin viivyttämisen jatkuessa vapaataivaloikeus kärkietenijälle. Pallon
keinotekoinen kuljettaminen esimerkiksi potkimalla on kielletty.

