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SqUaSHKenTäT ovat saaneet uutta käyttöä 
racketballin saavuttua Suomeen kaksi vuotta sitten. 
Moni on hieraissut silmiään, kun yhä useammalla 
kentällä annetaan hauskan näköisellä mailalla kyy-
tiä suurelle pomppupallolle.

“Et kai sinä ole täysin racketballiin siirtynyt!”, 
on itse kukin saanut kuulla kysyttävän.

MISTä tämä racketball-into squashin pelaajien 
keskuudessa oikein juontaa? Ainakin on selvää, että  
racketballin pelaajilla on usein hauskempaa kuin 
muilla. 

Racketballia pelataan rennommalla asenteella 
kuin squashia. Kun palloa ei saa väkisin runtattua 
takakulmiin tai nikkeihin, pitää malttaa mielensä 
ja pelata monipuolisesti. Pelin hitauden ja mailo-
jen lyhyyden takia tulee harvemmin kinaa leteistä 
ja strokeista.

Jopa racketball-kilpailuissa on rennompi mei-
ninki kuin squashkilpailuissa.

OSanSa racketballin suosioon on sillä, ettei laji 
ole yhtä repivä kuin squash. Klubipelaaja liikkuu 
enemmän racketballissa, mutta rauhallisemmin 
kuin squashissa. Pallorallit ovat pidempiä, miksi 
racketball on yksinkertaisesti parempi kuntoliikun-
talaji kuin squash. 

Racketballista nauttiakseen ei tarvitse olla yhtä 
hyvässä kunnossa kuin squashissa. Pelin jälkeen ei 
lihaksia ja niveliäkään satu niin paljon.

Racketball  on 
tulevaisuuden 
laji

RaCKeTBallIn hienouksiin kuuluu sekin, että 
hauskaa peliä syntyy hyvinkin eritasoisten pelaajien 
kesken. Voit haastaa lajin huippupelaajan ja naut-
tia kivan pituisesta pelistä ilman että hänkään täy-
sin turhautuu.

Vielä hienompaa on se, että voit kutsua kenet 
vaan kaveripiiristäsi pelaamaan kanssasi. Siitä syn-
tyy aina kivaa peliä kummallekin, vaikka kaverisi ei 
olisi squashkenttää aiemmin nähnytkään. Samaa ei 
voi sanoa squashista, jossa olet liian ylivoimainen.

Ja jos kaverisi on joskus kokeillut squashia, hän 
oppii racketballin niksit saman tien.

laJIna racketball saattaa pelastaa squashin. 
Racketball edustaa sellaista helppoutta ja hauskuut-
ta, joka on edellytys suurille harrastajamäärälle.

Kotihallisi tulevaisuus saattaa riippua racketbal-
lin suosion kasvusta, sillä squashjääriä ei enää synny 
samaan tahtiin kuin ennen. Moni squashjäärä jou-
tuu myös vähentämään pelaamistaan ikääntyessään 
kehon kasvavan kolotuksen myötä.

Kokeile racketballia rohkeasti – se on upea kak-
koslaji kaikille squashin pelaajille ja aika monelle 
ihan ykköslajikin. 

Racketball tarjoaa hyvää 
kuntoliikuntaa ja uusia 
pelikavereita
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raCketBall Faktat

i

Racketball-maila on squash- •	
mailaa lyhyempi ja leveämpi
Racketball-palloa ei tarvitse  •	
lämmittää ennen peliä
Racketballissa syötetään  •	
pompusta, ei välitetä syöttö- 
viivasta ja osutaan lattiaan  
ennen takaseinää
Pistelasku on sama kuin  •	
squashissa paitsi siten, että  
kaksi voitettua erää riittää  
otteluvoittoon

tiedustele hallisi pro shopista 
vuokramailoja ja palloja

Ihan
ykköslaji

Pelin 
jälkeen 
ei satu
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