
PPL 2019 

Sääntötesti kokeneemmille tuomareille (N, E, D)  

 

Syöttötuomarin juttuja 

1. 
Numero yksi pääsee lyönnillään ykköselle. Mainitse kolme asiaa, jotka sinun syöttötuomarina on seurattava 
ennen lukkarin ensimmäistä syöttöä?  
_______________________________________________________________________________________  

2. 
a) Mitä teet, jos huomaat lyöjän olevan lyöntiaikeissa ja hänellä ei ole oikeaa numeroa, eikä lukkarilla ole 
vielä syöttöoikeutta?  
__________________________________________________________________________ 
b) Entä, jos lukkarilla on syöttöoikeus hetkellä, kun huomaat väärän numeron?   

_______________________________________________________________________________________ 

3. 
a) Mitä teet, jos huomaat lyöjän olevan lyöntiaikeissa ja hänellä ei ole kypärää, eikä lukkarilla ole vielä 
syöttöoikeutta? __________________________________________________________________________ 
b) Entä, jos lyöjällä on syöttöoikeus hetkellä, kun huomaat kypärän puuttumisen? 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Entä, jos huomaat sen, kun lyöjä on ehtinyt jo lyödä ainakin kerran? 

4. 
a) Miten toimit, jos lukkari syöttää samalle lyöjälle neljännen syötön, eikä lyöjä lyö? 
_______________________________________________________________________________________ 

b) Entä, jos samassa tilanteessa lyöjä lyö?    

_______________________________________________________________________________________ 

Syöttämisen sääntöjä muutettiin vuodelle 2019. Jatka lausetta.  

Alkuasennon paikka 

5. 
a) Alkuasennossa pallo pidetään alemmassa 
_____________________________________________________ 
b) Kuinka korkealla lukkari voi pitää alkuasentoa? 

_________________________________________________ 

Alkuasennon pituus (=kesto) 

6. 
Lukkarin on pidettävä alkuasennossa pallo ____________________________________________________ . 

 

 



Syöttöliike 

 
7.  
a) Syöttöliikkeessä käden on liikuttava ________________ vähintään 15 cm.  
b) Samalla räpylän alareunan ja pallon yläosan välin on oltava vähintään _______________ . 
 

Väistäminen 

8. 
Lukkarin on väistettävä syötön jälkeen välittömästi. Miten väistäminen tulee tehdä?  
_______________________________________________________________________________________ 

 

Muita tapahtumia 
 
9. 
a) Kunnarin ohitustilanteessa kolmospesältä poistuu ____________________________________________ 
b) Miksi peliä ei laiteta poikki ohitustilanteessa? 

_______________________________________________________________________________________ 

 
10. 
Lukkarin heittoralli ei ota loppuakseen, joten pelituomari nostaa kätensä ylös tarpeettoman heittelyn 
merkiksi. Pallo palautuu kotipesään ja lukkari ottaa asennon, mutta etenijä kärkkyy yhä metrien päässä 
kakkospesästä. Lukkari heittää kovan polttoheiton suoraan kakkospesään, etenijä ehtii nipin napin 
palaamaan takaisin pesälle. Mikä on tuomiosi? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

11. 
1-2-tilanne. Aktiivinen syöttötuomari huomaa lyöjän tangenttivirheen ja viheltää laittoman lyönnin 
välittömästi lukkarin syötettyä pallon ilmaan. Lyöjä jättää lyömättä, syöttö putoaa lautasen ulkopuolelle ja 
etenijät etenevät. Mitä tehdään? 
_______________________________________________________________________________________ 

12. 
Kotijoukkue siirtyy 2-0-johtoasemassa ensimmäisen jakson toisen aloittavalle. Kaikki pelaajat käyvät 
lyömässä, eikä yhtään paloa synny. Missä tapauksissa vuoro voi jatkua, jos joukkue on saanut 
lyöntikierroksen aikana vain yhden juoksun eli tilanne taululla on 3-0? ______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
13. 
Lukkari luulee lyöjän toisen lyönnin olleen viimeinen, juhlii ja heittää pallon ykköselle. Hämmentynyt lyöjä 
irtoaa tämän jälkeen kotipesästä, joten hänestä syntyy palo. Ykkösellä ollut ulkopelaaja palauttaa pallon 
lukkarille, joka syöttää seuraavalle lyöjälle ensimmäisen syötön. Sisäjoukkue vetoaa väärää, mutta 
syöttötuomari on toista mieltä. Pelinjohtajan mielestä syöttöoikeutta ei kuitenkaan ollut. Mitä mieltä sinä 
olet? Perustele vastauksesi. ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 


