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Puolustus

Hyökkäys

Defence

Mitä seurata?
–
baseball ottelu
Baseball ottelua on helpoin seurata kun
ymmärtää sen jaksottaisen luonteen ‐ peli
tapahtuu jaksoissa :

Syöttäjä (yhdessä kentän kanssa) :

Lyöjä:

Pyrkii tuottamaan paloja (3)

Pyrkii tuottamaan juoksuja saamalla juoksijoita kentälle ja
saamalla ne etenemään kotipesään saakka.

‐

Strike Out (hutipalo) = työläs ja vaatii paljon syöttöjä

‐

Field‐out: heikkoja lyöntejä joista kenttä pystyy
tekemään paloja

‐

Koppilyönnit, koppi = palo – myös laittoman puolelta
otettuna

‐

Pakkopeli ykköselle (lyönnistä on aina mentävä kun
pallo pelissä)

‐
‐

Syöttäjä ja puolustus pyrkivät tekemään
lyöjistä ja juoksijoista paloja ja hyökkäys
pyrkii välttämään niitä ja tuottamaan
juoksuja.
Vuoropari vaihtuu aina kolmen palon
jälkeen.

Pesälle pääsy:
‐

Base hit – hyvä lyönti jota kenttä ei pysty
muuttamaan paloksi

‐

Error – ehtii pesälle kenttäpelaajan virheellä

‐

Fielder’s choice – kenttä polttaa jotain muuta
juoksijaa

Tuplapeli (juoksija ykkösellä = pakkopeli myös
kakkospesältä)

‐

4 väärää , base on balls

‐

Hit by Pitch – syöttö osuu lyöjään

Tag‐plays: Kosketuspoltto – juoksijan ollessa irti
pesästä hänet voi polttaa koskemalla pallolla (pallo
räpylässä)

‐

Hyvä lyöntivuoro: pääsee pesälle, siirtää juoksijoita
eteenpäin, kotiuttaa juoksijan

Catcher: Syöttöjen kiinniottamisen lisäksi johtaa ulkopeliä
ja ohjaa syöttäjien toimintaa.

‐

Hitit: 1b, 2b, 3b, HR (Homerun, kunnari = takarajan yli
lyöty pallo)

‐

Saa syötöt näyttämään hyvältä (strike) tuomarille
(framing: näyttää tuomarille mistä pallon sai kiinni)

‐

Näpypelit, uhrautumiskoppi (Sac Fly – kopin jälkeen
juoksija ehtii kotiin)

‐

Blokkaa huonot syötöt – rajoittaa juoksijoiden
etenemistä

‐

Lyöjä palaa 3 suoran syötön/hutilyönnin (strike)
jälkeen (laittoman lyönnin jälkeen saa jatkaa)

‐

Polttoheitot pesille – varastuksen yritys ennen/jälkeen
syöttöä

‐

4 väärää syöttöä (ball) = vapaataival 1. pesälle

Syöttö – lyönti – tilanne.
Kun tilanne on pelattu loppuun, pallo
palautuu syöttäjälle ja sarja alkaa alusta.

Offence

