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Alue-blokkaus
Eng. ”Zone”

• Konsepti
• Säännöt
• Tekniikat
• Luvut



Alue-blokkaus
Yleiset periaatteet

• Inside & Outside Zone – kyseessä Point of Attack ja luku
• Outside zone ei ole stretch peli
• Seuraavan ”ikkunan” mies pelin suuntaan
• Backside mies yleensä jätetään - pelinrakentajalla bootleg-action
• Säännöt kannattaa pitää yksinkertaisina – vaatii toistoja!
• Sopii stunttaavia ja blitzaavia puolustuksia vastaan

EDELLYTYKSIÄ:

• Perustuu puolustuksen pursuitiin ja tukimiesten sitoutumiseen vastuihinsa
• Pallonkantajan liike tuo tukimiehet linjamiehille!
• Linjaan saatava liikettä, ennen kuin blokataan kakkostasoa
• Linjan pysyttävä ”square” ja pelattava LOPPUUN 
• Hyökkäyksen linjan on oltava ”osa taklausta”



Alue-blokkaus
Säännöt

• Hyökkäyksen linjan splitit 1-3 jalkaa (2 jalkaa yleinen)
• Hyökkäyksen linja ulompi käsi maassa (riippuu materiaalista)
• Ulomman jalan kärki sisemmän jalan holvin tasolla
• RB lähtee kantapäät 7 jaardissa (riippuu materiaalista)
• OG, OT kypärä centerin lantiolla 

ONKO MIES PÄÄLLÄ VAI EI? – OL keskusteltava
MYÖS: ONKO PLAYSIDE VAI BACKSIDE
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Alue-blokkaus
Todennäköisyydet

• Hyökkäyksen linjan ymmärrettävä 10-50-90 sääntöä
• Tärkeää, että linjamiehet puhuvat
• Pelin suunta

X

Esimerkki: Playside, zone right

X X

10       90 50       50 90       10



Alue-blokkaus
Tekniikat

• Hartiat linjan suuntaisesti (ei liian paljon tilttiä)
• Ensimmäinen askel riippuu siitä missä uhka on (syvyys, 
tekniikka (mahdollisuuksia ovat slide/ jab, bucket/ drop, lead)
• Olemme rajoittaneet lead, slide askeliin
• Päällä oleva ulkopuolen numero, kädet sisällä, reach-punch- 
grab, sormet vastustajan kainaloon
• Avoin linjamies pelipuolen käsi linjamiehen sisempään 
numeroon ja käsi lantiolle, silmät tukimiehessä

8 8



Alue-blokkaus
Luvut

• Keskushyökkääjä avaa 1 jaardin OT/ OG ulkopuolelle, 
seuraava askel OT/ OG ulompaa jalkaa kohti
• Inside zonessa RB lukee puolustuksen linjan sisempiä 
linjamiehiä (40-puolustuksessa playside ja backside DT:t ja 30- 
puolustuksessa playside DE sekä NT)
• Lukupiste 2,5-3 jaardia linjasta
• Jos pelipuolen ikkunat kiinni haettava cutbackia
• Pitkät juoksut tehdään 90 % cutbackista
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Alue-blokkaus
Soveltaminen

• Outside zonessa jotkut hyökkäykset käyttävät bucket stepiä 
ulkopuolen shadeen
• Outside zonessa backside tekniikka saattaa muuttua (reach) 
ja pelipuolen blokissa fold-tyyppinen ratkaisu etenkin 4i/ 7- 
tekniikkaa vastaan
• Scoop vs trail-blitzejä vastaan
• Backside reach-tekniikalla seuraavalle tasolle mikäli outside 
tai headup
• Vaihtoehtona cut-blokki backsidessa
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reach/ cut foldscoop



Mies-blokkaus
Eng. ”Man”

• Konsepti
• Säännöt
• Tekniikat



Mies-blokkaus
Yleiset periaatteet

• Blokataan ennalta sovitut miehet
• Useimmiten pienemmät splitit 1-2 jalkaa
• Myös shoulder-blokkien käyttöä (power-pelissä)
• Perinteisesti ns. power-hyökkäyksissä blokataan miestä
• Puolustus kulutetaan ja juostaan sinne missä numerot hyvät
• Perustuu olettamuksiin puolustuksen tavasta reagoida ja 
pelata
• Puolustusta voi hidastaa mis-direction-kaavoilla, ja 
playactionilla
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Mies-blokkaus
Yleiset periaatteet

EDELLYTYKSET

• Sopii ”passiivisia” puolustuksia vastaan
• Edellyttää puolustusten ymmärtämistä (scouttaaminen)
• Helpompaa sisäistää ja sopii nuorille joukkueille
• Vaatii paksun pelikirjan, jos halutaan valmistautua eri 
puolustuksen frontteja vastaan
• Miesblokkauksessa ei tarvitse nähdä kenttää siinä määrin 
kuin alue-blokkauksessa – yksinkertaisimmillaan 
keskittyminen omassa miehessä



Mies-blokkaus
Blokkityypit

• Perusblokissa (Base/ shoulder) kypärä ja kyynärpäät muodostava 
kolmion (zone variaatio olemassa)
-myös shiver tekniikalla powerissa
-käytössä drive, tupla, pull, scoop-blokeissa
-käytössä esim. ISO, belly, power, off-tackle-peleissä
-myös brush-blokkaus tukimiehiin

• Kulmablokeissa (Angle) kypärä pelin puolelle (puolustajan lantiolle)
-käytössä trap, kickout, fold-blokeissa, seal
-käytössä countereissa, trapeissa, dive-peleissä

• Reach/ Hook-blokit (slide ja rip sekä punch-tekniikat)
-reach-blokit (usein backsidessa), hook-blokit, scoopissa
-käytössä kiertopeleissä, countereissa, powereissa ja belly-peleissä

• Cut-blokit
-käytössä cut- ja log/ scramble-variaatiot
-backside-puolen olkapää aina puolustajan toispuoleiselle lantiolta 
alaspäin

Kaikkia blokeja pitäisi opetella nuorille!



Mies-blokkaus
Tekniikat

• Perusblokeissa: 1. lead, 2. plant, 3. power – fit on erityisen 
tärkeä, ja se vaatii   voimaa keskivartalossa
• Lead-askel (tie) hieman vastustajan basea leveämpänä
• Plant-askel (win) on aina eteenpäin, muuten tappio
• Fit (PANCAKE): jos puolustaja välttää blokkia hän nousee 
ylös – paino jalkojen sisäterille ja vie blokki loppuun
• Kulmablokeissa – powerissa: 1. Lead, 2. plant (sama jalka 
liidaa koko ajan)
• Hyökkäyksen linjan kyettävä keskustelemaan etenkin 
aggressivisia stack-puolustuksia vastaan
• Pelin kehittyminen on nopeampi – keskushyökkääjän 
iskettävä sovittuun aukkoon nopeasti, sillä kauppa menee 
myös nopeasti kiinni – perustuu sovittuun ajoitukseen
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Trap



Counter

Sweep
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Blokkausdrillejä
A. Progressiodrillit tekniikoille
B. Lukudrillit (games)
C. Pre-snap drillit
D. Kilpailut (Oklahoma, hamburger, bull in the ring drill etc)

Lead step
Lead – trail – punch (launch)
Contact - fit
Launch – waddle
Launch – fit
Fit – power step
Launch – fit – power step
Launch – waddle – fit
2-5 man games (1 - 3 DL, 1 - 3 LB) 
Recognition drill vs multiple fronts (call-recognize-adjust)
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Vertailu alue vs mies

MIES

+Sopii lukeville puolustuksille
+Vaatii hyvän pre-snap lukutaidon
+Vaatii paljon scouttaamista
+Fyysinen ja eristävä
+Ennalta sovitut mies-vastuut

Haittapuolet

-sekaannusta stunteissa/ blitzeissä
-ei sovi jos linjamiehet vaihtavat 
pelipaikkoja
-edellyttää paljon valmistautumista

JOS NUORI TAI FYYSINEN 
JOUKKUE

ALUE

+Sopii aggressiivisille puolustuksille
+Dynaaminen hyökkäystapa
+Yksinkertainen järjestelmä paperilla
+Linjamiehille enemmän vastuuta
+Vaikea pysäyttää myös fysiikalla

Haittapuolet

-vaatii toistoja stuntteja vastaan
-edellyttää ajattelemista jokaisella 
downilla
-edellyttää paljon kommunikointia

JOUKKUEELLE JOKA 
HARJOITTELEE PALJON 
YHDESSÄ



Kiitos!

Raine Vasanoja
Tel +358 (0)44 33 22 159
raine.vasanoja@vasek.fi
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