25

TIISTAINA 6. 6. 2006
IS / VILLE HILDÉN

Palloa joudutaan etsimään
välillä kissojen ja koirien
kanssa.

Peliä ja ruokaa. Lounastauot
kuuluvat olennaisesti
krikettiin.

Kummankin syöttöalueen
päässä on tällainen veräjä
eli hila. Syöttäjä yrittää
heittää pallon suoraan niin,
että palikat putoavat ja lyöjä
palaa.
Kriketin syöttöalue on 20 metriä pitkä ja kolme metriä leveä. Mustahousuinen tuomari tarkkailee, etteivät pelaajat tee virheitä.

Pesiksen sukulainen
ELINA
JOUPPI
elina.jouppi
@sanoma.fi

 Valkoasuiset
pelaajat
häärivät Ruskeasuon hiekkakentällä, ja yksi heistä
lyö punaista nahkapalloa
aironpäätä muistuttavalla
mailalla. Lyönnin jälkeen
pelaaja kirmaa syöttöpäädystä toiseen ja tuulettaa
juoksua.
Siis mitä?
Kriketti vaikuttaa maallikosta aluksi sekavalta.
Sääntöjäkin on niin paljon, että hirvittää. Esimerkiksi lyöjä voi palaa kymmenellä eri tavalla, ja syöttäjänä voi toimia kuka tahansa 11 pelaajasta.
Huh huh. Kaikkia sääntöjä ei kannata edes yrittää
muistaa. Tärkeintä on päästä jyvälle perusasioista.
– Kriketti on monipuolista, helposti muokattavissa olevaa ja sopivaa kaiken
ikäisille, Suomen krikettiliiton puheenjohtaja Andrew Armitage kuvailee
lounastauon aikana.
Ruoka- ja kahvitauot
kuuluvat olennaisesti lajiin. Niiden aikana vaihdetaan mielipiteitä ja kerä-

tään voimia leppoisassa ilmapiirissä. Suomessa liiton
harrastajalistalla on pelaajia peräti 18:sta eri maasta,
mutta
maajoukkueeseen
vaaditaan Suomen passi tai
seitsemän vuoden maassa
oloaika.
– Tavoittelemme nousua
nelosdivisioonasta kolmosdivisioonaan, Armitage sanoo.
Mitä ominaisuuksia laji vaatii?
– Lyöjällä täytyy olla
pallosilmää ja hyvät refleksit. Syöttäjältä vaaditaan
taas älyä ja tarkkuutta,
Manchesterista
kotoisin
oleva Armitage vastaa.

Pallon saa
lyödä minne vain
Ensisilmäyksellä kriketistä tulee mieleen pesäpallo.

Lista

Kuusi parasta
1) Australia
2) Englanti
3) Intia
4) Etelä-Afrikka
5) Pakistan
6) Uusi-Seelanti
Listan laati Suomen krikettiliiton puheenjohtaja Andrew
Armitage.

Lajit ovat sukua keskenään,
mutta niillä on eroja.
Pesiksessä kentällä on
kotipesän lisäksi kolme
muuta pesää, kriketissä
vain kaksi syöttöpesää. Pesiksessä palloa saa lyödä
vain rajatulle sektorialueelle, kriketissä minne vain –
täydet 360 astetta. Pesiksessä pallo otetaan kiinni räpylällä, kriketissä paljailla
käsillä.
Ei ihme, että lajissa kovimmilla ovat juuri sormet. Pallo on valmistettu
korkista ja nahasta. Voi
vain kuvitella, miltä tuntuu, kun 175 grammaa painava peliväline napataan
lennosta kiinni.
– On tullut murtumia ja
mustelmia, krikettiliiton
kehitys- ja juniorityön vastaava Maija Scamans naurahtaa.

Aloittaminen
helppoa
Kriketin aloittaminen ei
vaadi kalliita varusteita. Peliasut maksavat noin 20 euroa, ja mailoja voi lainata
paikalliselta seuralta.
Pelivarusteita ei myydä
Suomessa, joten seurat
hankkivat niitä yleensä kerran vuodessa yhteistilauksella ulkomailta.
Peliä katsellessa ei voi olla hämmästelemättä, miten

pelaajat jaksavat puurtaa
kentällä koko päivän tai
vaikka viisi päivää. Eikö
heitä edes joskus väsytä?

– Pisimmät pelit vaativat tietysti kestävyyttä. Ne
ovat sellaista hermopeliä,
Armitage huomauttaa.

Krikettiottelu saattaa kestää
jopa viisi päivää.

Kriketti MC’s
 Kriketti on maailman
toiseksi suosituin palloilulaji
jalkapallon jälkeen.
 Laji sai alkunsa Englannissa ja on suosittua erityisesti Kansanyhteisön maissa sekä Etelä-Aasiassa.
Suomeen kriketti rantautui
1970-luvulla.
 Suomeen lajin toi Bomfunk MC’s-yhtyeen Raymond
Ebanksin isä Ira. Suomen
krikettiliitto ry perustettiin
1999, ja maajoukkuetoimintaa on ollut vuodesta
2000 lähtien.
 Lisenssiharrastajia on
Suomessa noin 600 ja
maailmanlaajuisesti miljoonia.

Säännöt
 Krikettipelissä molemmilla joukkueilla on 11 pelaajaa. Tarkoituksena on saada
enemmän juoksuja kuin
vastustajajoukkue.
 Juoksuja voi saada joko
juoksemalla kahden pesän
väliä tai lyömällä pallon
kentän rajojen ulkopuolelle.
Jos pallo vierii tai menee

Ira Ebanks toi kriketin
1970-luvulla Suomeen.
Hänet tunnetaan myös
Bomfunk MC’s -yhtyeen
laulajan Raymondin
isänä.
pompun kautta rajan yli,
joukkue saa neljä juoksua.
Jos taas pallo lentää suoraan ilmasta rajan ulkopuolelle, juoksuja tulee kuusi.
 Yksi syöttövuoro sisältää
aina kuusi syöttöä. Kolmen
vuoron jälkeen vaihdetaan
yleensä päätyjä.
 Pelin pituus vaihtelee
syöttömäärien mukaan
parista tunnista jopa viiteen
päivään. SM-sarjassa pelit
kestävät noin kuusi tuntia.
 Internetistä saa lisätietoja osoitteesta www.cricketfinland.com.

Suomen krikettiliiton
puheenjohtaja Andrew
Armitage ja kehitys- ja
juniorityön vastaava Maija
Scamans valottavat lajin
perusteita.

Syöttäjältä vaaditaan älyä ja
tarkkuutta.

