
HYÖKKÄYKSEN NUMEROINTIHYÖKKÄYKSEN NUMEROINTI



JUOKSUPELI KESKELTÄJUOKSUPELI KESKELTÄ

Dive
Dive-peleissä keskushyökkääjällä ei ole lead blokkaajaa. Tällöin pallollinen keskus-
hyökkääjä iskee, sukeltaa nopeasti aloituslinjan juoksureikään hyvin nopeasti. Dive-
pelit pelataan hyökkäyksen ulommaisten linjamiesten väliin (OT) väliin.



KIERTOPELIKIERTOPELI

Toss
Kiertopelit ovat ulkopuolen juoksupelejä. Perinteisessä kiertopelissä (toss)
on yleensä sekä keskushyökkääjä että linjamies blokkaamassa.



SUUNNANVAIHTOPELISUUNNANVAIHTOPELI

Reverse
Suunnanvaihtopeleissä yleensä keskushyökkääjä saa pallon ja lähtee juoksemaan 
kiertopeliä. Keskushyökkääjä antaa pallon kuitenkin vielä toiselle pelaajalle 
(laitahyökkääjälle), joka juoksee vastakkaiseen suuntaan. 



                                                                        HEITTOPUUHEITTOPUU
Heittopuu
Heittopuussa on peruskuvioita 
kiinniottajille heittopeleissä. Heit-
topuusta on monia eri muunnel-
mia, mitä eri hyökkäykset käyt-
tävät. Kentän sisäosaan suuntau-
tuvat kuviot ovat yleensä parillisia.

1. Arrow: Kiinniottaja juoksee 2 askelta eteenpäin ja juoksee sen jälkeen kohti sivurajaa.
2. Slant: Kiinniottaja juoksee 3 jaardia ja leikkaa 45 asteen kulmassa kohti kentän keskustaa.
3. Ulos (out): Kiinniottaja juoksee 6 jaardia ja leikkaa 90 asteen kulmassa kohti sivurajaa.
4. Sisään (in): Kiinniottaja juoksee 10 jaardia ja leikkaa 90 asteen kulmassa kohti kentän keskustaa.
5. Pitkä koukku (curl): Kiinniottaja juoksee 10-12 jaardia ja kääntyy ulkopuolen kautta aloituslinjaa kohti.
6. Koukku (hitch): Kiinniottaja juoksee 6 jaardia ja kääntyy sisäpuolen kautta aloituslinjaa kohti.
7. Kulmalippu (corner): Kiinniottaja juoksee 10 jaardia ja leikkaa 45 asteen kulmassa kohti kentän kulmaa.
8. Tolppa (post): Kiinniottaja juoksee 10 jaardia ja leikkaa 45 asteen kulmassa kohti maalihaarukkaa.
9. Pommi (fade): Kiinniottaja juoksee suoraan eteenpäin ja yrittää päästä puolustajan ohi.



NOPEA 3-ASKELEEN HEITTONOPEA 3-ASKELEEN HEITTO

3 askeleen pudotuksessa pelinrakentaja saa pallon ja perääntyy suoraan taak-
sepäin, pysähtyy ja heittää välittömästi. Suoritus kestää alla 2 s aloitussyötöstä
heittoon. Hyökkäyslinja ja keskushyökkääjät muodostavat suojevat heittäjää, 
jotta tämä pystyy katsomaan kentälle ja heittämään kiinniottajan.



HEITTOPELI LINJAN SIVULTAHEITTOPELI LINJAN SIVULTA

Roll-out heitossa pelinrakentaja saa pallon ja lähtee juoksemaan linjan reunaa
hämäten tai suoraan juosten heittääkseen pallon kiinniottajalle. Hyökkäyksen 
linja torjuu puolustajia poispäin pelinrakentajan juoksusuunnasta. Keskushyök-
kääjät suojaavat hämäyksen jälkeen pelinrakentajaa.



JUOKSULTA NÄYTTÄVÄ HEITTOPELIJUOKSULTA NÄYTTÄVÄ HEITTOPELI

Play action-pelissä pelinrakentaja saa pallon ja hämää ojentamalla pallon
keskushyökkääjälle, jonka jälkeen hän heittää sen kiinniottajalle. Play 
actionin tavoitteena on hämätä puolustusta luulemaan peliä juoksupeliksi.



HEITTOPUOLUSTAMINENHEITTOPUOLUSTAMINEN
 Miespuolustus:Miespuolustus: Tässä puolustus nimeää jokaiselle  Tässä puolustus nimeää jokaiselle 

kiinniottajalle (laitahyökkääjät ja keskushyökkääjät) kiinniottajalle (laitahyökkääjät ja keskushyökkääjät) 
oman puolustajan, joka seuraa ja peittää tätä minne hän oman puolustajan, joka seuraa ja peittää tätä minne hän 
meneekin.meneekin.

 Aluepuolustus:Aluepuolustus: Tässä puolustuksella on jokaisella  Tässä puolustuksella on jokaisella 
miehellä oma alueensa kentällä, jota hän puolustaa.miehellä oma alueensa kentällä, jota hän puolustaa.

 Yhdistelmäpuolustus:Yhdistelmäpuolustus: Tässä puolustus käyttää  Tässä puolustus käyttää 
miespuolustuksen ja aluepuolustuksen yhdistelmiä.miespuolustuksen ja aluepuolustuksen yhdistelmiä.



MIESPUOLUSTUSMIESPUOLUSTUS

Miespuolustuksessa puolustuksen takamiehet peittävät jokaista kiinniottajia 
mies miestä vastaan, ja heikon puolen takapuolustaja (free safety) auttaa tarpeen 
mukaan syvillä alueilla. Puolustuksen takamiehet sijoittuvat yleensä kiinniottajan 
sisäpuolelle ja yrittävät pysyä kiinniottajan ja pelinrakentajan välissä koko yrityksen 
ajan. 



2-SYVÄ ALUEPUOLUSTUS2-SYVÄ ALUEPUOLUSTUS

Tässä aluepuolustusmuodossa puolustuksen takamiehillä ja tukimiehillä on omat
alueensa kentällä mitä he puolustavat. Takapuolustajat (safetyt) puolustavat yleensä
kentän syvää puoliskoa, ja kulmapuolustajat (cornerbackit) ja tukimiehet jakavat 
kentän lyhyet alueet viiteen alueeseen. Takapuolustajat sijoittuvat yleensä sisäsivu-
rajoille noin 12-15 jaardia aloituslinjasta. Kulmapuolustajat sijoittuvat yleensä laita-
hyökkääjien ulkopuolelle, jotta he voivat ohjata heitä sisäpuolelle kohti takapuolustajia.
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