
TAKAMUS TURVAAN
Pyörätuolikoripallo –
Wheelchair Basketball

PELIN KULKU
 

JA TAVOITE 

Joukkueet (kaksi tai 
useampi) pelaavat 
toisiaan vastaan. 
Tavoitteena on tehdä 
maali heittämällä pallo 
vastustajan pyörätuolin 
alle, akseleiden väliin. 
Pallollinen pelaaja 
ei saa liikkua pallo 
hallussa, vaan palloa 

HELPOTA 
Pelaa 3–3 -pienpelinä. 
Pienennä pelialuetta. 
Käytä ruttupalloa, josta 
on helppo saada ote.

VAIKEUTA 

Maalin tekeminen vaikeu-
tuu, kun aluetta suuren-
netaan ja palloa pienen-
netään. Sijoita peli salin 
nurkkaan, jolloin pelissä 
voi käyttää kahta seinää 
apuna ja peli nopeutuu.

ERIYTÄ 

Anna joillekin pelaajille 
lippalakit. Lakillinen 
pelaaja ei saa tehdä
maalia.

TURVALLISUUS  

Huolehdi, että pelaajat osaavat liikkua 
pyörätuoleilla myös takaperin.

Peliä voi pelata myös seisten, 
jolloin pehmeällä pallolla yritetään 
osua takamukseen. Peli soveltuu 
erilaisille ryhmille.
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liikutellaan syötellen. Maali syntyy, kun pallo jää tuolin alle. Puolustavan 
joukkueen pelaajat yrittävät liikkua rajatulla alueella siten, että hyökkäävä 
joukkue ei saa palloa kenenkään tuolin alle. Samalla puolustajat pyrkivät syötön 
katkoihin. Maalin jälkeen peli alkaa uudelleen ja pelin aloittaa puolustanut 
joukkue. Peli opettaa lajinomaista pyörätuolinkäsittelyä.



POMPPIVAT PALLOT
Pyörätuolikoripallo –
Wheelchair Basketball

PELIN KULKU JA TAVOITE 

Pelaajat ovat pelialueen sisäpuolella. Valitaan yksi tai useampi riistäjä, muut 
jäävät pomputtajiksi, jotka pomputtavat palloa koko ajan. Riistäjien tehtävänä 
on yrittää saada mahdollisimman monta palloa pois pomputtajilta. Pomputtajat 
saavat kuljettaa palloa sylissä myös kahden kelauksen ajan. Kun pallo menee 
pelialueen ulkopuolelle, pelaaja hakee sen ja palaa takaisin pomputtamaan. 
Tavoitteena on oppia kuljettamaan palloa ja havainnoimaan kenttää 
samanaikaisesti.

VAIKEUTA 

Valitse yhtä monta 
riistäjää ja pomputtajaa.

ERIYTÄ 

Pelaaja saa valita pallon, 
jolla pelaa.

TURVALLISUUS 

Estä törmäämiset 
huolehtimalla, että pelialue 
on riittävän suuri.

Peliä voi pelata myös seisten. Peli soveltuu myös 
sellaisille ryhmille, joissa on sekä pysty- että 
pt-pelaajia.

HELPOTA 
Suurenna pelialuetta.
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