
Maalivahdin varusteet

Maalivahdin maila
Säännöt sanovat:

"Mailan tulee olla tehty puusta, alumiinista,

muovista tms. hyväksytystä materiaalista."

Maalivahdin mailaa valittaessa "kriittisim

mät" ominaisuudet ovat otekorkeus sekä

mailan lavan ja varren välisen kulman aste
luku. Näillä ominaisuuksilla on suuri vaikutus

perusasentoon jaV-to~unta-asentoon, joten

ne ajavat valintaperusteissa hinnan ja jopa
mailan keveyden edelle.

Mailan valinta tapahtuu siten, että maali

vahti ottaa mahdollisimman pelinomaisen

perusasennon ja kokeilee eri otekorkeuksilla
valmistettuja mailoja. Ihannetilanteessa maa

livahdilla on testitilanteessa luistimet jalas
saan.Jos tämä ei ole mahdollista, kannattaa

maalivahdin seisoa pienen kynnyksen päällä,

jolloin mailan lavan alareuna tulee muuta

man senttimetrin jalkapohjia alemmas.kuten

se luistimet jalassakintulee olemaan.

Kun mailan otekorkeus on oikea, pysyy kil

pikäsi rentona suunnilleen samalla korkeu
della hanskakäden kanssa. Lavan tulee olla

esimerkiksi 20 senttimetrin päässäluistimien

kä~istä. Jos mailan lapa ei pysy luontevasti
jäässä,kannattaa testata toisella kulmalla val
mistettua mailaa.

Maalivahdin tulee aina olla mukana valit

semassa mailaa. Saman pituiset maalivahdit

voivat pelata hyvin erilaisissa perusasen

noissa, jolloin mailan otekorkeudessa on
selvä ero.

Jos maalivahti to~uu valtaosan laukauksista

V-to~unta-asennossa, on uutta mailaa syytä
testata vielä V-to~unnassa. Kun maalivahti

pudottautuu V-to~unta-asentoon, ei mailan

otekorkeus saisi pakottaa kilpikättä ylös har
tiatasolle, sillä silloin käden alle, "kainaloon",

jää liikaa tilaa maalintekoa varten.



Maalivahdin säärisuojat kiinnitetään löysästi kiinni jalkoihin jotta ne torjunta

tilanteessa kääntyvöt sopivasti mahdollistaen V-torjunnat

Maalivahdin sääri

suojat
Säännöt sanovat:

"Maalivahdin säärisuojukset eivät saajalkaan

kiinnitettynä ylittää 30.5 cm:ä leveydessä."

Maalivahdin säärisuojat,"patjat", ovat jo hin

tansa puolesta yksi suurimmista varustehan
kinnoista ja niinpä niiden valintaan kannattaa

kiinnittää erityistä huomiota.

Säärisuojat valitaan siten, että nilkkataitos
asetetaan napakasti nilkkaa vasten. Tämän

jälkeentarkastetaan, osuuko polvitaitos oike
alle kohdalle.

Kun polvitaitoksen kohdalla, suojan ulko

pinnalla olevista kolmesta poikittaisesta

toppauksesta keskimmäinen on polven kes

kipisteen kohdalla, on säärisuoja oikean
kokoinen.

Jos polven keskipiste on ylimmän poikittai-

sen toppauksen tasolla, ei taitos osu kun

nolla polven kohdalle, ja säärisuoja on siis

liian lyhyt.

Kasvuiässä olevan maalivahdin säärisuojiin

voi jättää hieman kasvuvaraa:kasvavanmaa

livahdin polven keskipiste voi olla keskim

mäisen poikittaisen toppauksen alareunan

tasolla, jolloin liikkuminen ja suojien toimi
vuus eivät vielä kärsi muutamasta kasvuva

rasentistä.

Kuinka ylös säärisuojien yläreunan tulisi ulot

tua? Varustevalmistajilta löytyy lukuisia eri

malleja: toisissa yläreuna jää hieman reiden

puolivälin alapuolelle, kun taas hu~immissa

virityksissä patjat ovat nivusiin asti. Oikeaa
mittaa on vaikea sanoa,sillä tämä on enem

män mielipide- ja pelityylikysymys. Pitkillä

patjoilla V-to~untaan saa lisää leveyttä ja

"Iänget" helpommin kiinni, mutta toisaalta

lisäsentit saattavat haitata liikkumista ja ket
teryyttä.

Kilpikäsine ja
kiinniottokäsine

Säännöt sanovat:

"Maalivahdin kilpikäsineen selkäpuolen

suojatoppauksen enimmäismitat ovat:

- pituus 41 cm

- leveys 21 cm

Maalivahdin kiinniottokäsineen

enimmäismitat ovat:

- pituus 41 cm

- leveys 23 cm (rannekkeen missä

tahansa kohdassa)."

Kilpikäsinettä valittaessa ovat koko ja keveys

tärkeimmät ominaisuudet. Rengas ei var

masti satu, vaikka kilpi olisikin hieman kevy

empi "amatöörimalli." Oikea koko on helppo

tarkistaa käsineosasta:Joskilpi "hölskyy" eikä

oikein tahdo pysyä kädessä, on se silloin

luonnollisesti liian iso. Kilven tulee pysyä
kädessä napakasti siten, että sitä voi kään

nellä ranneliikkeellä to~untoihin.

Myös kiinniottokäsineessä, räpylässä,keveys
ja oikea koko ovat tärkeimmät valintakritee

rit. Räpylän on istuttava käteen napakasti,
jotta esimerkiksi renkaan heittäminen on

mahdollista. Kiinniottokäsinettä on säilytet

tävä siten, että se säilyttää muotonsa ja sen

myötä peliominaisuutensa. Kiekossa"pehmi

tetty" räpylä on oikein hyvä vaihtoehto, sillä

uudenjäykällä hanskalla renkaan koppaami
nen ja heittäminen ovat miltei mahdottomia
tehtäviä.

Kypärä ja kasvo
suoJus
EdellisessäRingettelehdessä kerrottiin maa
livahdin maskia koskevat säännöt. Maskin

valinnassa suojaavuus on luonnollisesti tär

kein asia,mutta to~untapelin kannalta myös

maskin koolla ja muodolla on suuri vaikutus.
Jos maski jää selvästi irti kasvoista, lähinnä

leuasta, ei maalivahti näe jaloissaan olevia
renkaita. Hienosti maalastusta maskista on

vähän iloa, jos maalivahti hukkaa sen vuoksi

renkaita näkökentästään, ja joutuu antautu

maan hyökkääjille!
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