1 VS 1

– HAASTA PELIKAVERISI MUKAAN JA VOITA HÄNET!

1 vastaan 1 pelin luonne:
Pelissä kaksi pelaajaa on vastakkain. Hyökkääjän tarkoituksena on päästä kuljettamaan pallo puolustajan
selän takana olevalle maalialueelle (keltainen) ja pysäyttämään pallo siellä. Puolustajan saadessa riiston,
hänen tarkoituksenaan on päästä kuljettamaan pallo hyökkääjän alueelle ja pysäyttämään pallo siellä.
Ensimmäiseksi pallon 3 kertaa maalialueelle kuljettanut ja pysäyttänyt on pelin voittaja.

1 vastaan 1 pelin säännöt:

Pelin aloitus ja kulku: Aloitus (hyökkäävä pelaaja) voidaan
valita esim. kivi-paperi-sakset tyylillä tai muulla tavalla.

8m

Kentän koko: pituus 14 m, leveys 8 m. Pelialue (vihreä) on
10 m x 8 m, maalialueet (keltainen) ovat 2 m x 8 m. Mittoja voi
myös muuttaa paremmin sopiviksi viivoja hyödyntäen.

Jokainen uusi hyökkäys aloitetaan omalta puolustusalueen
rajalta, jolloin puolustaja on omalla puolustusalueen rajalla.

2m
10 m
2m
Onnistuneesta suorituksesta (pallon pysäytys maalialueelle)
pallo annetaan puolustajalle, joka saa seuraavan hyökkäyksen. Hyökkääjän päästyä maalialueelle, ei
puolustaja saa yrittää riistää palloa. Tällä vältetään mahdolliset loukkaantumisriskit.
Hyökkääjän tulee aina aktiivisesti yrittää ohittamista. Hyökkääjä ei saa vain suojata palloa lähtötilanteesta
alkaen. Jos hyökkääjä vain suojaa palloa pallo luovutetaan puolustajalle, joka muuttuu hyökkääjäksi.
Väärästä taklauksesta / repimisestä hyökkääjä saa uuden aloituksen. Pallon mennessä yli pelialueen rajan
pallon saa se pelaaja, joka ei siirtänyt palloa yli alueen. Jos puolustaja rikkoo kaksi kertaa peräkkäin
hyökkääjä saa maalin ja pallo jää hyökkääjälle. Takaapäin tehdystä väärästä taklauksesta hyökkääjää saa
maalin sekä seuraavan aloituksen.
Pelin voittaminen: Pelin voittaa se pelaaja, joka ensimmäisenä on onnistunut tekemään maalin 3 kertaa.

PPJ 1 VS 1 kilpailut TO 6.12.2018 klo 9.00- 11.00 Hernesaaren
kuplassa
PPJ järjestää perinteiset 1 vastaan 1 – pelin mestaruuskisansa
Hernesaaren kuplassa To 6.12.2018 klo 9.00 – 11.00. Kisat
järjestetään ikäluokissa: 08-11- ikäluokissa. Tytöt kilpailevat
vuotta nuorempien poikien sarjassa.
Katsojille järjestetään myös ajankohtaan sopiva glögitarjoilu.
Paikalla myös yllätysvieras.
Ilmoittautuminen päättyy Su 2.12.2018.
Lisätietoja Axel Orrström, puh. 050 378 2939, akke(at)ppj.fi

