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Zaãnûte u Tee Ballu
a zúãastnûte se Olympijsk˘ch
her jako hráãi baseballu nebo
hráãky softballu
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Chcete hrát softball
nebo baseball?

Jak mám hrát Tee Ball?
Co to je Tee Ball?

Co když můj odpal není dost dlouhý?
Nevadí, můžeš se zastavit na kterékoli metě a pokračovat v postupu
po odpalu svého spoluhráče, který jde odpalovat po Tobě. Raději
zastavit na metě, než běžet dál a být aut!

Tee Ball („tý-ból“) je pálkovací hra, kterou proti sobě hrají dvě družstva.
Družstva se vzájemně několikrát vystřídají ve hře na pálce a v poli.
Družstvo na pálce odpaluje míč, obíhá mety a získává tak body
(je „v útoku“), družstvo v poli mu v tom brání chytáním odpalů
(je „v obraně“).

Co mám dělat
v obraně?
Rozmísti se spolu se všemi
svými spoluhráči do hřiště
tak, abyste ho co nejlépe
pokryli. Pak se snaž co nejdříve zachytit nebo aspoň
zastavit odpal protihráče,
abyste mohli zahrát „aut“.

Kdy se družstva vystřídají?
Tým je v útoku tak dlouho, dokud každý jeho hráč jednou neodpálí.
Pak jde pálit soupeř.

Jak vypadá hřiště?
Hřiště na Tee Ball má tvar pravoúhlé výseče. V jejím vrcholu je odpalovací stativ a domácí meta, která spolu s dalšími třemi metami (1., 2.
a 3.) tvoří čtverec o straně 18.30m. Podívej se na obrázek!

Čemu se říká
„aut tečováním“?
Soupeře autuješ tečováním tak, že se ho
dotkneš rukou, ve které
držíš míč, ve chvíli, kdy
není na metě. Opatrně,
abyste se nezranili!

Co je to „nucený aut“?
Je to vlastně totéž jako aut na 1. metě, který už znáš. Hraje se ale
na 2., 3. nebo domácí metě tehdy, když na ni po odpalu pálkaře
musí běžet jeho spoluhráč, protože by jinak pálkaři nezbyla volná
žádná meta.

Co je to ten „aut“?
Aut v Tee Ballu je něco úplně jiného než ve fotbalu nebo v tenisu!
Aut znamená dovolené vyřazení protihráče, který je v útoku.

Tomu úplně nerozumím...
Představ si teď, že jsi v útoku
a čekáš na 1. metě na spoluhráčův odpal. Když odpálí, běží na
1. metu, a Ty tím pádem musíš
(jsi nucený) běžet na 2. metu,
jinak byste byli na jedné metě
dva a to se nesmí. No a v této
situaci Tě můžou obránci vyautovat tím, že přihrají na 2. metu
dříve, než tam doběhneš. A to
je ten „nucený aut“.

K čemu je aut dobrý?
Vyautováním protihráče ho vyřadíš dočasně ze hry. Odejde na lavičku
a nemůže tím pádem získat pro soupeře bod.

Jak mám aut zahrát?
Autů je několik druhů – aut bez odpalu, aut chycením odpalu ze vzduchu, aut pálkaře na 1. metě, aut tečováním, nucený aut, a potom
několik dalších méně obvyklých (s těmi Tě podle potřeby seznámí
vedoucí hry).

Co je to „aut bez odpalu“?
O tento aut se nezaslouží obrana, ale nešikovnost pálkaře. Pálkař je
aut, když se mu na tři pokusy nepodaří odpálit míč ze stojanu do
hřiště. Ale žádný strach, to se v Tee Ballu skoro nestává!

Odpálit ze stojanu míč co nejprudčeji do hřiště a doběhnout postupně na
1., 2., 3. a znovu domácí metu. Hlavně nebýt aut, jak budeme popisovat
dále! Doběhnutím na domácí metu získáš pro své družstvo jeden bod.

To je jasné, přece ten, kdo získal celkově více bodů. Jinak řečeno
ten tým, jehož hráči vícekrát doběhli až na domácí metu.

To je všechno? Zní to jednoduše...
Je to opravdu jednoduché, pochopíš to za chvíli. Rychle se seznámíš i se základní taktikou, co v které situaci dělat. Přitom si s Tee
Ballem užiješ hodně zábavy, a o to přece hlavně jde!

Jak zahraji „aut chycením
odpalu ze vzduchu“?

Co mám dělat v útoku?

A kdo vlastně vyhraje?

Jednoduše, chyť soupeřův odpal
dříve, než se něčeho dotkne (země,
zdi,...) a neupusť ho při chytání na
zem. Tím vyautuješ pálkaře a navíc
přinutíš hráče v útoku stát na
metách až do Tvého chycení –
kdyby předtím vyběhli, můžeš je také
autovat přihrávkou na jejich metu.

Jak vypadá aut
na 1. metě?
Pokud se družstvu v poli
nepodaří chytit odpal ze
vzduchu, ještě není nic ztraceno. Po zpracování míče
ho může přihrát hráči na 1.
metu a když se to podaří
dříve, než tam pálkař
doběhne, je to také aut.

