
Lähtöasento
Pelaamisessa kaikki lähtee lähtö-
asennosta eli stanssista. Tämä on 
ensimmäinen asia mikä pitää oppia, 
jotta voit juosta hyvin ja nopeasti 
kuviosi.

Laitahyökkääjän etu puolustajaan on 
se, että hän tietää snap countin ja 
milloin peli lähtee käyntiin.

LAITAHYÖKKÄÄJÄT



Laitahyökkääjän tulee lähteä räjähtävästi 
liikkeelle aloitusasennostaan mihin 
suuntaan tahansa.

Laitahyökkääjän lähtöasento on kaksi piste 
asento. Tämä asento takaa sen, että 
laitahyökkääjä näkee mitä puolustajat 
tekevät presnapin aikana, mikä peitto heillä 
mahdollisesti on. 

Ennen kun pallo snapataan peliin pitää 
laitahyökkääjällä olla suunnitelma miten 
ohittaa puolustajan, ulko- vai sisä-puolelta 
ja juosta kuvio tämän mukaan käyttäen 
oikeita tekniikoita.  



Laitahyökkääjän tulee tuntea omassa lähtö-
asennossaan olonsa mukavaksi, joskus pelissä tulee 
pitkiä counteja missä hyvän lähtöasennon osaaminen 
auttaa laitahyökkääjää.

Paino edessä, lantio matalana, polvet joustettuna, 
riittävästi kuitenkin painoa takajalalla antaa hyvän startin 
sinulle tehdä hyviä suorituksia pelissä.

Hyvässä lähtöasennossa laitahyökkääjä pitää pään ja 
katseen ylhäällä nähdäkseen mitä puolustajat tekee ja 
missä he sijaitsevat, mikä on heidän taktiikkansa.

Hyökkääjien pitää muistaa lähtö count ja heidän ei 
tarvitse katsoa palloa, pelinrakentaja huutaa pelin tietyllä 
countilla käyntiin..



Asennon tulee olla miellyttävä, jalat hieman peräkkäin, paino 
päkiöillä, enemmän etujalalla kuin takajalalla. Kädet voi olla 
alhaalla tai edessä valmiina taisteluun, jos puolustaja lähellä 
pelaamassa mies vastaan mies.

Laitahyökkääjällä on aina vasen jalka edessä kun hän on 
oikealla puolen linjaa ja vasemmalla puolen oikea jalka 
edessä.

Snapin aikana tasapainon tulee olla valmiina nopeisiin 
yhtäkkiä tapahtuviin liikkeisiin eri suuntiin. Jotkut pelaajat 
tuntevat liikkumisen toiseen suuntaan helpommaksi mutta 
taitojen kehittyessä molempiin suuntiin liikkuminen tulee 
luonnostaan.

Hyvä lähtöasento on laitahyökkääjälle a ja o saadakseen hyvän 
lähdön heittokuvioon, blokkaamaan ja pysymään paikallaan pidemmän

 aikaa huojumatta ja ottamatta paitsiota.



Presnapin aikana hyvä stanssi, lue puolustusta, räjähtävä liikkeelle lähtö,
pudota lantiota ja hartioita, kädet käy koko ajanbreikkaa käyttämällä kunnon 

paine askelta  ja tarjoile kädet eteen palloa varten.



Tyypillisiä virheitä lähtöasennossa

Virhe

-Puolustaja yllättää hyökkääjän

-Paitsio

-Virheaskeleet

Virheen korjaus

-Hyökkääjän tulee pitää pää 
aloituslinjalla ja katse kentällä. QB:n 
puoleinen jalka edessä kun kiinni 
linjassa.

-Hyvän stanssin löytäminen missä 
mukava olla, harjoitella eri counteilla 
lähtöä.

-Painon pitäminen etujalan päkiällä, 
jottei etujalka lähde ensimmäisenä 
liikkeelle



Liikkeellelähtö

- Liikkeellelähtö on laitahyökkääjän kuvioiden juoksemisen tärkein elementti
- Paino etummaisella jalalla

- 1st step

- Räjähtävyys

- Release tekniikat
- Puolustajan sijoittuminen

- Press release

- Uinti

- Rip

- Punch



Press release -tekniikassa hyökätään ensin puolustajaa kohti, jonka jälkeen ohi. 
Hyökkäyksellä pakotetaan saamaan puolustaja liikkeeseen, jotta saadaan tilaa toimia 
mies vastaan mies puolustuksessa.



Rippi-, under arm -tekniikka käyttöön kun hallitaan ensin press release -tekniikka. 
Tekniikoita opettaessa on hyvä pilkkoa suoritus osiin. Rippi-, under arm -tekniikka 
laitahyökkääjällä kyseessä jos puolustaja on sinua isompi tai samankokoinen.



Swim -tekniikkaa hyvä käyttää silloin kun puolustaja on sinua lyhyempi ja pelaa läheltä 
pumppia.



<

Punch -tekniikka lähellä swim -tekniikkaa, bunch nopeampi ja vaatii paljon 
osaamista. Punchissa lyödä käsi ”läpi” puolustajan olkapään.



Tyypillisiä virheitä lähdössä
Virhe

-Pelaaja liian pystyssä

-Pelaaja epäonnistuu käsien käytössä

-Pelaajan harhautukset ei toimi

Korjaus

-Jotkut laitahyökkääjät lähtevät linjasta liikkeelle 
tekemättä yhtään harhautusta tai muuta liikettä. 
Jos hyökkääjä tekee näin, hän on jo valmiiksi 
pystyssä ja tulee helpoksi kohteeksi puolustajan 
käsille. Laitahyökkääjää tulee tällöin neuvoa 
pudottamaan lantioita ja hartioita alaspäin 
sulkemaan puolustajan tie ottamaan helppo 
kontakti

-Pelaaja tekee monesti hyvän jalkatyön, mutta ei 
käytä tarpeeksi käsiään. Käsien käyttö harjoituksia 
tulee tehdä päivittäin, vaihdella uinti-, bunch- ja rip- 
tekniikoita, jotta ne jäävät muistiin

-Laitahyökkääjän tulee tietää, että harhauttaminen 
on kuin näyttelemistä lavalla. Harhauttamalla myyt, 
että voit tehdä rahaa pallon kiinniottamisella.



Syötön vastaanottaminen on hyökkäyspelaajien taito mutta pelin aikana siihen on myös 
mahdollisuus puolustuksen pelaajilla. Tämän takia laitahyökkääjien pitää olla 
spesialisteja pallon kiinniottamisessa. Hyvä käsien asento ja tekniikka yhdis-tettynä 
keskittymiseen pallon kiinniotossa takaa mahdollisuuden olla menestyk-sekäs 
laitahyökkääjä.

Avainkohdat: • Käsien asento • Katsekontakti palloon
• Pallovarmuus • Pallon suojaaminen

Pallon kiinniottamisessa kaikki lähtee sormien asennosta, riippuen siitä mistä kul-masta 
pallo tulee kohti laitahyökkääjää. Kaksi perusasentoa on peukalot ja etu-sormet kiinni 
toisissaan kun pallo tulee vyötärön yläpuolelle ja katse on kohti pelin-rakentajaa. Sormia 
tulee levittää ja käsiä aukaista kun pallo tulee kohti käsiä. Kun taas pallon tullessa 
vyötärön alapuolelle on pikkusormet ja nimettömät yhdessä.

Käsien tulee olla rennot, ranteet hieman taivutettu taaksepäin, sormet eivät saa olla 
osoitettuna kohti palloa. Pallo otetaan kiinni pallon etuosan puolelta. Kädet ojennetaan 
eteen ja kun pallo tulee kohti sormia, annetaan sen tulla käsien väliin. Joustetaan käsiä 
katsomalla palloa koko ajan loppuun asti, kunnes pallon kiinniotto on varmistettu. 
Tämän jälkeen pallo kainaloon.

Syötön vastaanotto



Pallon kiinniottamisessa tärkeä asia miten kädet ova. 
Pallon tullessa numeroiden yläpuolelle peukalot ja  
etusormet yhteen!



Pallon tullessa numeroiden alapuolelle tulee käsien asento 
olla niin, että pikkurillit ja nimetön ovat yhdessä.
Käsien asentoa on hyvä harjoitella around the clock drillillä, 
jolloin laitahyökkääjä ottaa palloa kiinni kello-
taulun mukaan. Perusharjoitu, jota tehdään päivittäin pro 
tasollakin.



Pallon tullessa olan yli, käsien asento pikkurillit ja nimetön 
yhdessä kädet levitettynä.



Tyypillisiä virheitä kiinniotossa

Virhe

-Laitahyökkääjä ei katso palloa

- Laitahyökkääjä ei turvaa palloa kiinnioton jälkeen

-Käsien väärät asennot kiinniottaessa

Virheen korjaus

-Virhe korjataan drilleillä, joissa harjoitteeseen 
tuodaan syötönvastaanottoa häiritseviä 
elementtejä

- Harjoitellaan pareittain pallonsuojaamista 
repimistä vastaan

- Harjoittellaan riittävän hitaalla vauhdilla



Hyvä laitahyökkääjä on myös hyvä blokkaaja, joka omalla blokkauksellaan voi saada 
aikaan ison juoksupelin. Kun laitahyökkääjä blokkaa, pitää myydä puolustajalle ajatus 
siitä, että kyseessä on heittopeli. Ja vasta kun puolustaja huomaa juoksun, 
laitahyökkääjän tulee mennä asemiin puolustajan eteen blokkaamaan häntä.

Jalat  käy koko ajan valmiina reagoimaan mihin suuntaan puolustaja reagoi. Kun 
puolustaja on reagoinut juoksupeliin olet hänen edessään valmiina blokkaamaan.

Kädet lyö puolustajan rintaan peukalot yläasennossa ja sitten ohjataan puolustajaa 
pois. Puolustajassa ollaan niin kauan kiinni kun peli on käynnissä. Blokatessa 
laitahyökkääjällä pitää olla malttia. Kun blokkaat puolustajaa, pidä sopiva etäisyys 
äläkä hyökkää suin päin kohti puolustajaa. Anna hänen tulla luoksesi. Poikkeus on 
nopeat screen pelit, jossa mennään nopeasti puolustajaan kiinni. 

Blokkaaminen



Lähestyminen J-kulmassa kohti  
kulmapuolustajaa

Puolustaja 2 jaardin päässä, lantio putoaa alas. 
Kädet on valmiina iskemään, jalat hot feet. 
Blokkaus käsillä rintapanssariin peukalot 
kämmenissä ylöspäin.



Kuvioiden juokseminen sisältää kaksi tilannetta. Aluepuolustusta vastaan juokse-
minen, jolloin laitahyökkääjän pitää tunnistaa mitä peittoa puolustus pelaa. Pitää löytää 
puolustuksesta alueen sauma mihin iskeä. Missä vapaata, jotta pelin-rakentaja voi 
heittää.  Toinen tilanne on mies vastaan mies puolustusta vastaan pelaaminen, jolloin 
laitahyökkääjän pitää luoda tilaa hänen ja häntä vastaan pe-laavan puolustajan välille. 
Eri tekniikoiden käyttö; vartaloharhautukset, jalka-työskentely, vauhdin vaihtelu kuvion 
juoksemisen aikana auttaa tilan saamisessa. Kuvioiden juoksua harjoitellessa pitää 
juosta monia toistoja alue ja mies puolus-tusta vastaan, jotta oppii tunnistamaan ne. 
Kuvioita juostessa pitää oppia pari eri harhautusta samalle kuviolle vaikeuttamaan 
puolustajan toimintaa ja ettei hän arvaa harhautuksestasi mitä teet.

Videoiden katselu auttaa kuvioiden juoksemisessa. Kun katsoo mitä vastustajan 
puolustaja tekee eri peleissä se helpottaa työtäsi kentällä miten kuviot kannattaa juosta 
ja mitä heikkouksia on vastustajan puolustajalla.

AVAIN KOHDAT • Kuvion varsi
• Kuvion breikkaaminen
• Ymmärtää aluepuolustus ja miespuolustus

Kuvioiden juokseminen



Kun laitahyökkääjä asettuu stanssiin aloituslinjaan, pitää hänen katsoa ulko-
vai sisäpuolen hartiatekniikassa missä puolustaja on. 

Jos puolustaja on ulkopuolella, tulee kuvion alku askel ottaa juuri sinne
saadaksesi tilaa enemmän sisäpuolen kuviolle. Peilikuva tästä taas tehdään
kun sinulla on puolustaja sisäpuolella.

Harhautuksella myyt puolustajalle ja 
kun hän siihen menee, voit ostaa 
itsellesi tämän jälkeen tilaa ja pallon.

Kuvion varsi



Jos puolustaja pelaa miestä tai aluetta 7-10 jaardin päässä sinusta, laitahyök-kääjän 
ensimmäinen tehtävä on hyökätä kohti puolustajaa pitkässä ja keskipitkässä kuviossa 
niin lujaa kuin mahdollista voittaaksesi etua häneltä.

Laitahyökkääjä ei tee mitään harhautusta ensimmäisen jaardin aikana kuviossa muuta 
kuin lähestyy puolustajaa ja odottaa, että puolustaja avaa oikeaoppisesti lantionsa. 

Siinä vaiheessa kun tämä tapahtuu, alkaa varsinainen kuvion juokseminen, jossa 
harhautetaan puolustaja pois kuvion suunnasta. Mikä on lopullinen päämäärä.

Hyökkääminen kohti puolustajaa





Laitahyökkääjä saa kasvatettua ja tehtyä etäisyyttä puolustajaan vaihtelemalla 
nopeuttaan syvissä kuvioissa. 

Laitahyökkääjän tulee myydä puolustajalle ajatus pitkässä heittokuviossa, että hän 
juokseekin lyhyen kuvion. 

Kun tehdään vauhdin vaihto, niin tällä pyritään saamaan puolustajan vauhti takaperin 
juoksussa hidastumaan.Jolloin taas sinä laitahyökkääjänä kiihdytät vauhtia 
saadaksesi etäisyyttä puolustajaan.

Etäisyyden kasvattaminen puolustajaan



-Lyhyet ja keskipitkät kuviot
- Hitch
- Slant
- Quick out
- Comeback
- Post
- In / Out

- Myydään ajatus pitkästä kuviosta
- Kuvio käytännössä

- Lantion pudotus
- Break
- Käsien käyttö
- Käsien tarjoilu
- Vauhtikäännös (Post)

- Puolustuksen tunnistaminen ensiarvoisen tärkeää

Lyhyiden ja keskipitkien kuvioiden juokseminen
ja niiden breikkaaminen



Tyypilliset virheet lyhyissä heittokuvioissa

Virhe

-Laitahyökkääkä tekee pyöreän käännöksen

-Laitahyökkääjä ei saa etäisyyttä puolustajaan

-Pallo tulee liian aikaisin

-Pallo tulee myöhässä

-Puolustaja pääsee häiritsemään kuviota

Virheen korjaus

-Hidastetaan vauhtia harjoituksissa ja keskittyä 
kolmen askeleen breikkiin ja paineaskeleeseen 
molemmille puolille

- Harhautusta ei saa tehdä liian aikaisin ja 
hyökkääjän tulee hyökätä yläkentälle

-Laitahyökkääjän ja pelinrakentajan tulee harjoitella 
ajoitusta

-Hyökkäjän pitää juosta kuvionsa pidempänä. 
Keilat harjoituksen apuvälineenä

- Harjoituksessa pitää keskittyä hyökkäämään 
puolustajan kuvion vastaista olkapäätä vastaan ja 
kuvion breikkaamista 



Syvien kuvioiden juokseminen

Syvien kuvioiden juoksemiseen tarvitaan erilaisia taitoja kuin lyhyissä kuviossa. 
Syvissä kuvioissa ei astuta kuvioita terävästi tai breikata kuviota. Laitahyökkääjän tulee 
´liukua´ syvissä kuvioissa paikasta toiseen ja vaihdella nopeuttaan juoksu-kilpailussa 
puolustajaa vastaan sadakseen puolustajan pois läheltään.
Perinteisimmät syvät kuviot ovat post, postcorner ja fade. Post-kuviota juostessa 
laitahyökkääjä lähtee liikkeelle räjähtävästi ja hyökkää puolustajan sisäpuolelle ja iskee 
siitä sisälelle45 asteen kulmassa kuvion toiseen varteen.
Fadessa, taas hyökkääjä haluaa päästä kuvion lopuksi puolustajan ulkopuolelle, 
laitahyökkääjä voi ensin hyökätä sisäpuolelle ja kun puolustajan lantio kääntyy isketään 
ulkopuolelle.
Postcorner kuvio juostaan kuten Post mutta jälleen odotetaan puolustajan lantion 
avausta jolloin isketään corner kuvio, kuvion kolmosvarsi sisään, Postcorneria 
juostessa kuvio voidaan tehdä monella tapaa, post vaiheen jälkeen voi kuvion breikata 
puolustajan lantion auetessa tai käyttämällä paineaskelta vaihdettaessa post-varresta 
corner kuvioon, nopea tapa tehdä kuvio on myös juosta se vauhtikäännöksellä riippuen 
puolustajan sijoittumisesta.

Avaimet: Kuvion varsi Etäisyyden lyhentäminen puolustajaan
Vauhdin säätely Etäisyyden kasvatus puolustajaan
Käsien asento pallon kiinniotossa



Tyypilliset virheet pitkissä heittokuvioissa

Virhe

-Puolustaja pysyy kuvion mukana takaperin ilman 
että välimatka lyhenee

- Puolustaja ei avaa lantiotaa 

- Laitahyökkääjä jää jumiin puolustajan kanssa

Virheen korjaus

- Etäisyys puolustajaan ajoitetaan 3-4 jaardin 
päähän, jolloin vauhti vaihdetaan

- Hyökätään agressiivisesti puolustajaa kohti, 
jolloin saadaan puolustajan etu pois

- Vauhdinvaihto pitää tehdä riittävän aikaisin, 
etäisyys puolustajaan avainasemassa



Syvien kuvioiden juoksussa vauhti ja vauhdinmuutokset ovat olennaisessa 
asemassa, laitahyökkääjän pitäisi myös lukea pelaako puolustaja miestä vai 
aluetta. Jos on etäisyyttä puolustajaan, pitäisi WR:n kuroa tämä väli mah-
dollisimman pieneksi, lukea samalla takapuolustajan lantiota ja tehdä harhautuksia 
sen mukaan.
Syviä kuvioita tulisi harjoitella myös nii, että juostaan puolivauhtia corneri vierellä 
ja keskitytään ainoastaan palloon. Yleinen virhe on tehdä syvien kuvioiden 
harjoitukset liian suurella vauhdilla, jolloin unohtuu se tärkein, eli pallon kiinni otto. 
Myös polviltaan tehtävät kurottautumisharjoitukset ovat hyviä näihin. Pallon tulee 
tulla niin pitkälle ja yli pelaajasta, jotta hän kaatuu eteenpäin ja venyttää käsiä 
sekä seuraa palloa loppuun asti.



Kuvioiden juokseminen ja mitä seurata valmentajana




