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Lajiesittelyssä

Kriketti, pesäpallon kantalaji
Peli pähkinänkuoressa
riketti on pesäpallon
sukulaispeli sikäli, että
sitä pelataan mailalla
ja pallolla. Maila on etupuolelta litteä ja sen takapuolella on veneen köliä muistuttava
keskiosa. Pallo on tehty tiivistetystä korkista ja nahkasta
ja päällystetty yleensä punaisella nahkalla; sitä kiertää
useammasta tikkirivistä muodostuva sauma. (ks. kuva 1)
Muita pelissä käytettäviä välineitä ovat lyöjällä kypärä,
käsineet, säärisuojat, reisisuoja ja alapäänsuoja sekä mahdollisesti myös kyynärvarren
suoja ja kylkisuoja; hilavahdilla on myös säärisuojat,
käsineet ja alapäänsuoja, sekä
mahdollisesti myös kypärä.
Muilla pelaajilla ei ole suojavarustusta.
Krikettikenttä on noin hehtaarin kokoinen alue (siis 100
m x 100 m!), jonka keskellä
on noin 20 m pitkä ja 3 m leveä
syöttöalue. Syöttöalueen
päissä on kolmesta noin metrin korkuisesta kepistä muodostuva hila (käytetään myös
nimeä veräjä), jonka päällä
on kaksi sorvattua palikkaa.
Syöttöalueen molemmissa
päissä on kotipesä, jonka raja
on reilun metrin päässä hilasta. Syöttäjä ja lyöjä ovat vastakkaisissa päissä syöttöaluetta. (ks. kuva 2)
Krikettipelissä pelaa kaksi joukkuetta, joissa on yleensä 11 pelaajaa kussakin. Toinen joukkue on sisävuorossa eli lyömässä, ja toinen
joukkue on ulkovuorossa eli
syöttämässä ja ottamassa palloa kiinni.
Sisäjoukkueen tehtävä on
saada mahdollisimman paljon juoksuja. Juoksuja voi saada lyömällä pallo ohi kenttäpelaajien, ja joko juomse-
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malla pesältä toiselle tai osumalla palloon siten, että se
menee kentän rajojen ulkopuolelle vierimällä tai pompun kautta, jolloin juoksuja tulee automaattisesti neljä,
tai lyömällä pallo suoraan ilmasta kentän rajan yli, jolloin
juoksuja tulee kuusi. (ks. kuva
3). Lisäksi lyöjien, joita on
kerrallaan sisällä kaksi, tehtävä on suojella hilaa, mutta
vain mailallaan, ei millään
ruumiinosallaan.
Ulkojoukkueen tehtävä on
yksinkertaisesti estää sisäjoukkuetta saamasta juoksuja. Tämä tapahtuu syöttämällä niin
vaikeita syöttöjä, että lyöjän
on niitä vaikea lyödä, tai polttamalla lyöjä jollakin kymmenestä eri polttamistavasta; tärkeimmät tavat polttaa
lyöjä on ottaa koppi hänen
lyönnistään (huom! paljain
käsin!), syötön osuminen
lyöjän takana olevaan hilaan,
niin että keppien päällä olevat
palikat putoavat, sekä pudottaa mainitut palikat silloin,
kun lyöjä on ulkona pe-sästä.
Lyöjä voi palaa vain kerran ja
joutuu tällöin kentältä ulos,
vaikka palo tulisi ensimmäisellä pelaajan kohtaamalla
syötöllä!
Kukin syöttäjä syöttää kerrallaan kuusi syöttöä, mikä
muodostaa yhden syöttövuoron. Yksi syöttäjä ei voi syöttää kahta peräkkäistä syöttövuoroa, mutta saa pelin aikana syöttää tietyn osan syöttövuoroista.
Krikettipelin pituus määritellään useimmiten syöttövuorojen määrällä - esim.
kriketin SM-liigassa pelataan 45 syöttövuoron pelejä. Tämä tarkoittaa sitä, että
yhteen sisävuoroon kuluu
noin kolme tuntia, ja koska kumpikin joukkue on kerran sisävuorossa, pelit kestävät
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noin kuusi tuntia.
Pelin voittaa se joukkue,
joka on saanut enemmän
juoksuja.

Suomen
Krikettiliitto ry/
Finnish Cricket
Association (FCA)
Suomen Krikettiliitto ry perustettiin vuonna 1999 edesauttamaan kriketin kehitystä
Suomessa. Viidessä vuodessa
neljän kerhon liitosta on kasvanut 10 kerhon liitto, jossa
pelaa niin miehiä, naisia kuin
junnujakin eri maista ja kulttuuritaustoista, yhteensä noin
600 pelaajaa; suurin yksittäinen kansallisuusryhmä ovat
kuitenkin suomalaiset!
Liiton toiminta on toistaiseksi keskittynyt Etelä-Suomeen, kolmioon pääkaupunkiseutu-Turku-Tampere. Toiminta on aiemmin painottunut kesäisin pelattavan liigan
järjestämiseen, mutta yhä aktiivisemmin on viime vuosina
panostettu valmennus- ja
tuomarikursseihin sekä junioritoiminnan kehittämiseen.
Suomen Krikettiliitolla on
vahvat suhteet Lontoossa päämajaa pitävään Kansainväliseen Krikettiliittoon ja sen
Euroopan kehitysohjelmaan.

Tähän mennessä
tehtyä junioritoimintaa
Pääkaupunkiseudulla on jo
useamman vuoden ajan tutustutettu etenkin eri alakoulujen oppilaita krikettiin. Parin viime vuoden aikana on
mukaan tullut yhä kasvavalla
innolla myös pari yläkoulua
(Maunulan Yhteiskoulu ja
Helsingin Uusi Yhteiskoulu),
joissa kriketti on joko otettu
yhdeksi liikunnan valinnaiskurssiksi tai muuten osaksi liikuntatunteja. Muihinkin kouluihin on tehty tutustumisvierailuja ja vastaanotto on ai-
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na ollut lämpimän innostunutta.
Turussa on alkanut aktiivinen yhteistyö koulujen kanssa
tänä syksynä, niin osana liikuntatunteja kuin englannin
opiskeluakin sekä iltapäivätoimintaa – monipuolisuus
ennen kaikkea! Mukana on
toistaiseksi pari sataa lasta,
mutta joukko laajenee jatkuvasti.
Viime keväänä ryhmä Krikettiliiton valmentajia kävi esittelemässä lajia myös pääkaupunkiseutulaisille liikunnan- ja terveystiedon opettajille. Ensi helmikuussa olemme mukana Liikunnanopettajien liiton talvipäivillä.
Tulemme mielellämme
esittelemään lajiamme kouluihin. Krikettiliitto on myös
valmis kurssittamaan opettajia tämän kiinnostavan, taktisen ja monipuolisen urheilun
syvempään ymmärtämiseen!

Teksti ja kuvat:
Maija Scamans

FAKTOJA
• Kriketti on maailman toiseksi suosituin pallourheilulaji.
• KansainväliselläKrikettiliitolla (ICC) on 89 jäsenmaata ja miljoonia pelaajia
ympäri maailmaa.
• Krikettiä pelattiin Englannissa jo 1700-luvulla; ensimmäiset säännöt kirjattiin
v.1744, uusimmat v. 2000.
• Pelin pituus vaihtelee parista tunnista jopa viiteen vuorokauteen, riippuen pelat-
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tavien syöttövuorojen määrästä.
Suomessa on pelattu krikettiä ainakin 1970-luvun
alusta lähtien.
Suomen Krikettiliitto ry perustettiin v.1999, ja Suomi
on ollut Euroopan Krikettiliiton jäsen v. 2000.
SM-liigassa pelasi päättyneellä kaudella 2004 11
joukkuetta.
Junioritoiminnan tueksi
on jo suomennettu selkeä
ja yksinkertainen valmennusopas.

Yhteystiedot ja linkit
Lisätietoja saa osoitteesta www.cricket-finland.com tai ottamalla yhteyttä joko Krikettiliiton puheenjohtajaan Andrew
Armitageen, fcachairman@cricketfinland.com tai liiton
kehitys- ja juniorityön vastaavaan Maija Scamansiin, scama_kriketti@hotmail.com.
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