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Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v baseballu za mlajše učence in učenke
Tekmovanje bo potekalo na baseball igriščih v Ljubljani.
Prve tekme se bodo pričele po zaključku prijav.
NAVODILA:
Tekmovalna določila in pravila so v prilogah in v knjižici »Šolska športna tekmovanja za
šoloobvezne otroke, šolsko leto 2011-2012«.
Glede na število prijavljenih ekip, se bo določil sistem tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od četrtka 26. 4. (od 15.00) do srede 9. 5. 12(do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov, nadaljnje informacije
posredujete izvajalcu:
BSD Zajčki, Zadobrovška cesta 14, 1260 Ljubljana
Andrej Bizjak
gsm: 041 855 383
e-pošta: bizzi@siol.net
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa
Marko Kolenc

Sekretar – vodja oddelka

BASEBALL
1. IZVAJALEC
BSD Zajčki, Zadobrovška cesta 14, 1260 Ljubljana
gsm: 041 855 383
e-pošta: bizzi@siol.net
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje za najmlajše učence in učenke bo aprila in maja 2012, za mlajše maja in junija
2012. Sistem tekmovanja bomo določili po končanih prijavah.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Kategorije: - mlajši učenci in učenke letnik 1999 in mlajši,
- najmlajši učenci in učenke letnik 2001 in mlajši,
- igra se po tee ball oziroma soft ball pravilih in določilih tega razpisa,
- tekmovanje bo potekalo po turnirskem ali ligaškem sistemu,
- ekipo sestavlja 15 igralcev, od tega morajo biti 4 dekleta,
- prvo postavo sestavlja 9 obrambnih igralcev pri čemer morajo biti na igrišču vsaj 3 dekleta,
- vsi igralci ekipe v napadu morajo biti na klopi za igralce, ko čakajo v vrsti za odbijanje z
izjemo igralca, ki je naslednji na vrsti za odbijanje, ta čaka v krogu za ogrevanje,
- v napadu ekipo sestavlja 9 igralcev, ki so igrali v obrambi ter še trije, ki niso bili v prvi
obrambni postavi,
- skupaj v vsaki menjavi odbija 12 igralcev,
- vsak igralec ekipe mora vsaj enkrat odbijati in igrati eno menjavo v obrambi,
- tekma traja 45 minut z možnostjo podaljšanja 15 minut v primeru izenačenega rezultata.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe prejmejo pokale, igralci medalje. Četrto uvrščena ekipa prejme praktično
nagrado. Peto in šesto uvrščena ekipa prejmeta zastavice. V kategoriji najmlajših vse ekipe
prejmejo zastavico kot priznanje za udeležbo.

