
ŠKL T-BALL 2018/2019 

PREDSTAVITVE  IN TURNIRJI 

 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 bomo v osnovnih šolah po celotni Sloveniji 

izvajali projekt ŠKL T-BALL, ki je namenjen osnovnošolcem v starosti med 6 in 

12 let. Z njim želimo otrokom približati ekipni šport, kjer bodo lahko razvijali 

svoje motorične sposobnosti in pridobivali izkušnje v skupinski športni 

aktivnosti. 

IZVAJALEC PROGRAMA: ZAVOD ŠKL, Brezovce 9, Trzin                                     

Spletna stran:  http://www.skl.si ,  podstran Tee ball                                                                              

Kontakt:           040-345-675, Darja Grimšič, email: darja.grimsic@skl.si                                                                                                                                                                   

 

PREDSTAVITVE ŠKL T-BALL  

Že  četrto leto zapored izvajamo po šolah brezplačne predstavitve ŠKL T-

BALL.Če želite, da vas obiščemo ali potrebujete le dodatne informacije,  

kontaktirajte Darjo Grimšič, na zgoraj navedeno tel.štev ali e- mail .Šola bo ob 

zavezi, da se bo njena ekipa udeležila vsaj enega od lokalnih turnirjev, prejela 

brezplačen komplet opreme za igranje ŠKL T-BALL. 

TERMINI IN LOKACIJE PRIREDITEV                                                          

v šolskem letu 2018/2019 bomo od  novembra do maja organizirali v šolah  4-6 

sobotnih turnirjev,v vseh regijah, tako, da bodo imeli vsi priložnost izbrati svoji 

šoli najbližji kraj turnirja. V maju bo še finalna prireditev.  

STAROSTNE SKUPINE                                                                                     

Na vsaki prireditvi lahko sodelujejo otroci naslednjih starostnih skupin: 2-3 

razredi in 4-5 razredi.                                                                                             

PRAVILA TEKMOVANJA                                                                        

Pravila tekmovanja so objavljena na http://www.skl.si/TEE%20BALL. .                                    

Vse prijavljene ekipe  bodo prejele tudi tiskano brošuro s pravili. 

http://www.skl.si/
mailto:darja.grimsic@skl.si
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PRIZNANJA IN NAGRADE                                                                            

Vsi otroci, ki bodo sodelovali na prireditvah ŠKL TEE BALL, bodo prejeli 

malico, strip ŠKL TEE BALL, najboljše 3 ekipe na vsaki prireditvi pa tudi pokal.  

OBVEZNOSTI ŠOLE      

Turnirji  

Udeležba je  na turnirju  za ekipe, ki so imele predstavitev ŠKL Tee balla na 

njihovi šoli ,brezplačna. Prednost pri zapolnitvi mest pri prijavah na turnirje 

imajo šole, ki se turnirja še niso udeležile. 

 

PRIJAVE                                                                                                           

Šole bodo lahko v  tekmovanje prijavile svoje ekipe na e-mail naslov: 

darja.grimsic@skl.si . 

TERMINI TURNIRJEV BODO OBJAVLJENI DO 30. SEPTEMBRA 2018. 

ROK ZA PRIJAVO  BO 14 DNI PRED VSAKIM TURNIRJEM.                                                     

SOORGANIZACIJA PRIREDITEV                                                    

Posamezna šola se lahko poleg udeležbe na prireditvi prijavi tudi za 

GOSTITELJICO oz. SOORGANIZATORICO posamezne prireditve.   Vse šole, 

zainteresirane za gostitev prireditve ŠKL TEE BALL, naj svojo namero sporočijo 

v e-mailu, ob prijavi ekip.   

 

MEDIJSKA POKRITOST PROJEKTA                                                               

Zavod ŠKL bo poskrbel za odlično medijsko pokritost projekta          ŠKL TEE 

BALL. O vseh prireditvah in predstavitvah bodo objavljeni prispevki in 

fotogalerija na Youtube kanalu ŠKL 

https://www.youtube.com/channel/UC_ggHQvq1fYMPQvAhMycMmQ/videos ,  

na spletnih straneh  www.skl.si in http://www.skl.si/TEE%20BAL in  na Fb Škl 

T-ball Slovenija . 

NASVIDENJE NA PRIREDITVI ŠKL TEE BALL! 

 

Trzin, 28.06.2018                                                                                                         
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