TEE BALL

Kaj je Tee ball ?
Tee ball je športni program,
namenjen otrokom od 6 do 12
leta. Vodilo tega programa je:
zabava in učenje osnovnih veščin
baseballa: odbijanje žogice, tek na
baze, metanje žogice in lovljenje
žogice.
Tee ball je eden redkih kolektivnih
športov, namenjen tej starostni
kategoriji, skupaj deklicam in
dečkom, ki se lahko izvaja na vsaki
ravni površini, v prostoru ali v
naravi in je z vsemi elementi igre
odlična osnova za vse ostale
športe.

Igra za otroke od
6 do 12 let

Poleg učenja športnih veščin je
namenjen pridobivanju izkušenj
skupinskega dela za doseganja
skupnih rezultatov, saj v ekipi,
s stalnimi menjavami igralcev, lahko
sodelujejo vsi otroci v razredu.

TEE BALL

KAJ POTREBUJEMO ZA
IGRO?
 Poljubno veliko
igrišče v dvorani ali
na prostem
 1 Tee-nastavek za
odbijanje žogice
 1 Plastičen kij
 1 mehka žogica
 4 Baze
 1 Košara iz pločevine
V šolskem letu 2014- 2015 bodo
potekale uvodne predstavitve Tee
balla v šolah.
Če želite, da vas obiščemo, ali pa
potrebujete le dodatne informacije ,
pokličite Vojka Korošca na
tel. 030 630 010 ali pišite na e mail:
vojko.korosec@skl.si .
V januarju 2015 bo na razpolago za
nakup osnovna oprema, ki jo bodo
šole, ki bodo zagotovile dvorano in
otroke za predstavitev, prejele po
promocijski ceni.

ZAVOD ŠKL
Brezovce 9
1236 Trzin
Telefon (01) 548 37 50
Faks (01) 548 37 51
http://www.skl.si/

Nova najljubša otroška
športna igra in razlog
več za veselje do šole!

Ko igralec osvoji vse tri baze in ko priteče
nazaj na domačo, je za svojo ekipo
dosegel 1 točko.
Pri odbijanju se mora zvrstiti vseh 10 igralk
in igralcev (ekipa v napadu).
Po končanem odbijanju celotne ekipe (10
igralcev), se sešteje število točk (kolikor
krat so v tem napadu osvojili domačo
bazo.)
Sledi menjava ekip in sicer ekipa, ki je bila
prej v obrambi (vsi njeni igralci so bili na
igrišču) se preseli na klop- in postanejo
ekipa, ki je v napadu.
Igralci, ki so bili prej na klopi in so bili v
napadu pa se vsi preselijo na svoje vnaprej
določene pozicije na igrišču in postanejo
obrambni igralci.
Takih menjav je 4.
4x je vsaka ekipa v obrambi in 4x je vsaka
ekipa v napadu.

PRAVILA IGRE
TEE-BALL je ekipna igra , sestavljena iz 5
delov- inningov.
V vsakem delu sta ekipi izmenično enkrat v
napadu in enkrat v obrambi.
A/ Pred pričetkom tekme se določi katera
klop je namenjena vsaki ekipi.
Vodja ekipe preda sodniku seznam
odbijalcev (batting order) Na seznamu so
izmenjujoč se deklice in dečki, začne se z
deklico. V enakem vrstnem redu se
usedejo na klop ( priloga 2; deklice
oranžna barva,dečki zelena barva), na
koncu klopi deklica in deček, ki sta rezervi.
B/ Pred pričetkom tekme se ekipi
razvrstita na sredini igrišča v ravnih,
vzporednih vrstah , tako , da se igralci
gledajo. Sledi pozdrav obeh ekip.
Pozdravijo se v mimohodu z dotikom
dlani.
C / Po pisku sodnika, se v notranjem in
zunanjem igrišču razvrsti celotna ekipa 10
igralcev, ki so v obrambi na naslednje
pozicije:
1/ center notranjega igrišča
2/ domača baza- LOVILEC,
3/ 1.baza- IGRALEC 1.BAZE,
4/ 2.baza- IGRALEC 2.BAZE,
5/ med 2. in 3.bazo-MEDBAZNI IGRALEC,
6/ 3.baza –IGRALEC 3.BAZE,
7/leva stran zunanjega igrišča –LEVI
ZUNANJI IGRALEC,
8,9/sredina zunanjega igrišča- DVA
SREDNJA ZUNANJA IGRALCA,
10/desna stran zunanjega igrišča- DESNI
ZUNANJI IGRALEC

Zmaga ekipa, ki zbere največje število točk
skupaj iz vseh petih napadov.

D / Ekipa, ki je na klopi je v napadu : Po en igralec ekipe
posamično-po vrstnem redu (seznam odbijalcev), kot
tudi sedijo na klopi, odide na prostor za odbijanje
žogice. Ta prostor je pred domačo bazo. Žogica je
nameščena na nosilnem podstavku.
Igralec lahko zamahne dvakrat. Če mu uspe odbiti
žogico v igrišče, mora izpustiti kij in teči na 1. bazo. Za
odbijanje je na vrsti naslednji igralec in, če temu uspe
odbiti žogico, mora igralec s 1.baze teči na 2.bazo,
zato da naredi prostor igralcu, ki je odbil žogico in
mora teči na 1.bazo. Enako velja za premik z 2. baze na
3. bazo in s 3. baze na domačo bazo (od koder so vsi
začeli)

Medtem, ko igralci napada odbijajo, se
obrambni
igralci
trudijo
preprečiti
osvajanje točk ekipe v napadu, tako, da:
1. način : Skušajo uloviti odbito žogico v
zraku-predno se dotakne tal
2.način: Skušajo ujeti žogico in jo čim prej
podati njihovemu igralcu, ki stoji na
1/poziciji-center notranjega igrišča,( poleg
posode). Ko jo ta ujame, in vrže žogico v
posodo, so vsi igralci napada, ki se ne
dotikajo ene od baz (razen domače)izločeni
3. način zaradi katerega se igralca v
napadu, ki odbija, izloči iz igre pa je:
a) če dvakrat zamahne pri odbijanju pa ne
zadane žogice
b) če pri zamahu prevrne podstavek, na
katerem stoji žogica.

