
ZAČETEK TURNIRJA 
 
Turnir bo 30.5.2016 ob 10:15h. Prosimo ekipe, da na razporedu pogledajo kdaj imajo tekme in da so 
pred pričetkom svoje tekme točni. 
 
POSEBNA PRAVILA TURNIRJA 
 
 Ekipa je lahko sestavljena iz 14 igralcev, vendar tekmo igra z 11 igralci (ostali trije so rezervni 

igralci, ki jih učitelj lahko poljubno menjava). 
 

 Vsaka ekipa odigra 10 “overjev” oz. dokler ni izločenih 10 odbijalcev nasprotne ekipe. 
 

 Maksimalno 1 over na igralca iz ekipe, ki luča. 
 

 Za vsako neveljavno žogo je ekipa, ki odbija, nagrajena z dvema “runoma” in žoga se ne ponavlja 
(torej žoga ni odlučana še enkrat). 

 

 V primeru, da žoga gre čez linijsko črto, ki omejuje igralno polje in se vmes vsaj enkrat dotakne 
igralnega polja, se odbijalsko ekipo nagradi s 4-mi »runi«. Če se žoga med letom čez linijsko črto 
polja ne dotakne, se odbijalski ekipi dodeli 6 »runov«. 

 

 Ekipa dobi 2 točki za zmago, 1 točko za neodločen izzid in 0 točk za poraz. 
 

 Če imata na koncu ekipi ali več ekip enako število točk, gre naprej ekipa, ki ima več “runov”. V 
primeru, da sta še vedno izenačeni po “runih”, se štejejo “wicketi”. Če je enako tudi število 
“wicketov”, ekipo, ki gre naprej, odloči metanje kovanca. 

 

 V primeru, da sta ekipi v finalu izenačeni, se odigra “super - over”. Torej za zmago se šteje 
čimvečje število runov v dodatnem »overju«. Če je tudi po »runih« izzid izenačen, se štejejo 
“wicketi” in nenazadnje metanje kovanca. 

 

 “Fielderji” oz. branilci v polju morajo biti oddaljeni vsaj 2 metra od odbijalca, torej na varni 
razdalji. 

 
 

KAJ OTROCI POTREBUJEJO 
 

 športna oblačila 

 kapa proti soncu 

 sončna krema 

 športni copati 

 dodatna pijača 



KOSILO 

 
Kosilo na turnirju bo sestavljeno iz naslednjega menija: čevapčiči, žemljica in ledeni čaj 
 
Za otroke s posebnimi željami glede prehrane bo pravtako poskrbljeno. Prosimo, da v tem primeru to 
že vnaprej sporočite. 
 
 

RAZPORED TEKEM 
 
STARASI SKUPINA- Finale 
 
 

10:15       OŠ Kašelj       -        OŠ British school 
 
 

MLASI SKUPINA 
 

 

11:30        OŠ British school             -         OŠ Kašelj 
 
12:45        OŠ Polje                          -         OŠ British school 
 
14:00       OŠ Kašelj                          -        OŠ Polje 
 
 
 
FINALE: 
 
15:15         

 


