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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 



SÄÄNNÖT 

Sarjoissa noudatetaan SAJL:n kilpailusääntöjä seuraavin näissä säännöissä määrätyin poikkeuksin. 

Muutoin peliä säädellään kuten SAJL:n virallisissa kilpailusäännöissä, ohjeissa ja dokumenteissa. 

 

PELIKENTTÄ 

Pelialueen pituus on 80 yds, leveys 40 yds. Alueen kummassakin päässä on 10 jaardin pituinen 

maalialue.  

 

 

 
PELIAIKA 

Peliaika on 4*10 minuuttia virallisten pelisääntöjen mukaan.  

 

PELAAJAMÄÄRÄ 

Pelaajien lukumäärä kentällä on 7 per joukkue.  

 

Hyökkäävän joukkueella täytyy olla vähintään 4 pelaajaa aloituslinjassa siten, että 3 pelaajaa on 

hyökkäyksen linjassa. Nämä 3 pelaajaa (guard, center, guard) saavat olla enintään 2 jalkaa (n. 60 cm) 

toistensa jaloista. 

Suositus on, että linjapelaajat käyttävät numeroita 50-79. 
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Hyökkäyksen asemointi 

• Hyökkäyksen linjapelaajien väli (split) on korkeintaan 2 jalkaa (n. 60 cm) 

• Hyökkäyslinjan tasalla tulee aloituksessa olla VÄHINTÄÄN 4 pelaajaa (3 OL 3-

pisteasennossa ja TE/WR) 

• Pelaajan asema määritellään sisemmäksi laitahyökkääjäksi (TE), jos tämä on enintään 2 

jaardia ulompana hyökkäyslinjapelaajasta. Sisempi laitahyökkääjä eli tight end voi lähteä 

liikkeelle 2- tai 3-pisteasennosta ja riippumatta TE:n lähtöasennosta, puolustava pelaaja pelaa 

häntä vastaan pystyasennossa. Kuitenkin pistepotkuissa puolustava pelaaja voi lähteä 3-

pisteasennosta, jolloin puolustava pelaaja voi ylittää aloituslinjan, kuten puolustuksen 

linjamies. 

• Hyökkäyslinjassa lähtöasento on oltava 3-pisteasento. 

 

Puolustuksen asemointi 

• Puolustus voi asettaa linjapelaajia enintään 3 

• Puolustuksen linjassa kaikkien linjamiesten tulee olla 3- tai 4-pisteasennossa pelin alkaessa 

• Linjapuolustajan hartian tulee varjostaa hyökkäyslinjapelaajaa 

• Muut puolustuksen pelaajat lähtevät liikkeelle 2-pisteasennosta. Mikäli pistepotkuissa 

hyökkäävä joukkue käyttää sisempää laitahyökkääjää (TE), häntä vastassa oleva puolustava 

pelaaja voi lähteä 3-pisteasennosta, jolloin puolustava pelaaja voi ylittää aloituslinjan kuten 

puolustuksen linjapelaaja 

• Tukipelaajien (LB) taj  (CB / FS / SS) on oltava 2-jaardia aloituslinjan takana 

 

 
 

 

POTKUPELIT 

Naisten 7vs7-sarjassa pelataan aloituspotkut, lentopotkut, lisäpistepotkut ja potkumaalit. 

 

Aloituspotkussa 

• Muodostelman tulee olla tasapainoinen eli potkaisijan molemmin puolin pitää olla yhtä 

monta pelaajaa. 

Pistepotkussa 

• Maaleina käytetään maalikehikkoja (kiinteät tai siirrettävät amerikkalaisen jalkapallon maalit 

tai esim. jalkapallomaalit, joihin on kiinnitetty pystypuut) 

• Jos kentällä on kiinteät maalikehikot, lisäpistepotkussa pallo sijoitetaan 3 jaardin päähän 

maalialueen takarajasta. Kenttämaalipotkuyrityksissä tuomari kuljettaa pallon 10 jaardia 

eteenpäin edellisestä aloituslinjasta. Nämä sen vuoksi, että 7vs7-sarjassa kenttä on lyhyempi. 

• Jos kentällä on siirrettävät maalikehikot ja pelikenttä on merkitty lyhyemmän kentän 

mukaisesti, pelataan pistepotkut normaalisti. 

 



• Pistepotkuissa puolustus voi asettaa linjapelaajia maksimissaan saman määrän kuin 

hyökkäyksellä on käytössään 

 

o 3 vs 3 (OG + OC + OG) 

o 4 vs 4 (OG + OC + OG + TE) 

o 5 vs 5 (TE + OG + OC + OG + TE) 

• Puolustuksen linjassa kaikkien linjapelaajien tulee olla 3- tai 4-pisteasennossa pelin alkaessa 

ja linjapuolustajan hartian tulee varjostaa hyökkäyslinjapelaajaa. 

 

BLITZAAMINEN 

Naisten 7vs7-sarjassa puolustuksella saa olla linjassa enintään 3 linjapelaajaa, jotka lähtevät 3- tai 4-

pisteasennosta. Pelaajien tulee olla asettuneita niin, että linjapuolustajan hartia varjostaa 

hyökkäyslinjapelaajaa. Vain nämä pelaajat saavat lähteä aloituslinjan yli. 

 

Muut puolustuksen pelaajat eivät saa ylittää aloituslinjaa ennen kuin pelissä tapahtuu jokin 

seuraavista asioista: 

1. Aloitussyötön vastaanottaja antaa pallon toiselle pelaajalle tai hämää antavansa pallon toiselle 

pelaajalle. 

2. Aloitussyötön vastaanottaja liikkuu sivusuunnassa hyökkäyslinjan takana ulkopuolelle 

alueesta, jonka muodostaa ennen aloitussyöttöä molempien guardien ulkojalasta kentän 

suuntaisesti vedettävät viivat. 

3. Aloitussyötön vastaanottaja lähtee etenemään pallon kanssa. Tässä yksikin pelinrakentajan 

eteenpäin ottama juoksuaskel riittää. Pelinrakentajan ollessa selkeästi vielä heittämässä, 

eteenpäin siirtymistä tai heittoliikkeeseen kuuluvaa askelta eteenpäin ei tulkita etenemiseksi 

pallon kanssa. 

4. Aloitussyötössä tai muuten pallo putoaa maahan. 

Rangaistus aloituslinjan ylityksestä ilman, että tapahtuu edellä mainittuja asioita, on sääntöjen 

vastainen liike (5 jaardia), jos tämä tapahtuu ilman kontaktia pallonkantajaan TAI väkivaltaisuus (15 

jaardia), jos tilanteessa syntyy kontakti pallonkantajaan. 

Kevyttä kosketusta ei huomioida tässä, vaan 15 jaardin rangaistukseen vaaditaan taklaus 

(pallonkantaja kaatuu) tai muu kova kontakti. 

Rangaistus ei pysäytä peliä vaan se mitataan yrityksen jälkeen joko pelin päättymispisteestä tai 

edellisestä aloituspisteestä, kummasta on edullisempaa rikotulle joukkueelle. 15 jaardin rangaistus 

voidaan mitata edellä mainitun lisäksi myös lisäpisteen potkukohdasta tai seuraavasta 

aloituspotkusta. 

 

SÄÄNTÖPOIKKEAMAT 

Peliasukriteerit (VL/1D) Ei voimassa 

Pelipaitanumerosääntö Ei voimassa 

Peliaika 4 x 10 min 

Kentän koko (+ maalialueet) 80 x 40 yds 

SAJL erotuomarit Min 2 max 5 

Pelaajamäärä hyökkäyslinjan tasalla aloituksessa Min 4 

Hyökkäyksen takakenttäpelaajien määrä aloituksessa Max 3 

Yli 34 pisteen ero -> suora ajanotto Voimassa 

Blitzaus Kielletty 

 


