
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                       

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKL TEE BALL TURNIRJI 

2016/17 

Termini in lokacije prireditev 
 
V šolskem letu 2016 / 2017 se bo v 
Sloveniji od novembra do aprila odvilo 
4-8 področnih prireditev ter finalna 
prireditev ŠKL Tee ball v maju 2017. 
Prireditve bodo potekale na različnih 
šolah po Sloveniji, med 9. in 14. uro. 
 

Sistem prireditev 
Turnirji ŠKL Tee ball potekajo v obliki 
regijskih prireditev na podlagi razpisa, 
objavljenega na spletni strani 
http://www.skl.si/TEE%20BALL, v 
zavihku PRAVILA in sicer  po naslednjem 
postopku: 
 
1. Osnovne šole (s poljubnim številom 
ekip) se na turnir  ŠKL tee ball prijavijo 
tako, da svojo prijavo pošljejo do 
posameznega razpisnega roka na e-
mail naslov vojko.korosec@skl.si 
(Prijava naj vsebuje : ime šole, priimek 
in ime vodje ekipe in kontaktno 
telefonsko številko) 
 
2.  Na turnirju z enim igriščem lahko 
nastopa največ  8 osnovno šolskih ekip 
po 16 učencev (od tega 8 deklic in 8 
dečkov). V primeru razpoložljivosti z  
dvema ali več igrišči, organizator lahko 
poveča najvišje možno število 
prijavljenih. 
 
 

 
 

 

Prijave 

Šole se v tekmovanje lahko prijavijo 
preko e-mail naslova 
vojko.korosec@skl.si  
 
 

Rok za prijavo šole s poljubnim 
številom ekip v tekmovanje ŠKL Tee 
bo objavljen na spletni strani 
ŠKL/TEEBALL!  

Obveznosti šole 

Šola se lahko v tekmovanje prijavi s 
poljubnim številom ekip, edini pogoj 
za šole, ki so imele predstavitev ŠKL 
Tee balla in so ob predstavitvi prejele 
opremo za Tee ball je, da se udeležijo 
najmanj ene prireditve ŠKL Tee ball z 
vsaj eno ekipo. 
 

So organizacija prireditev 

Posamezna šola se lahko poleg 
udeležbe na turnir prijavi tudi za 
gostiteljico oziroma soorganizatorico 
posamezne prireditve.  
 
 
Vse šole, zainteresirane za gostitev 
ali    so organizacijo prireditve ŠKL 
ŠKL Tee ball, naj svojo namero 
sporočijo v e-mailu, ob prijavi ekip. 

 

 

Starostne skupine 

Na vsaki prireditvi lahko sodelujejo naslednje 

starostne skupine: 

1. kategorija:  2. in 3. razred 

2. kategorija:  4. in 5. razred 

 

 
Pravila tekmovanja 
Pravila tekmovanja so objavljena na spletni strani 
www.skl.si/teeball 
  

Priznanja in nagrade  

Vsi otroci, ki bodo sodelovali na turnirjih ŠKL Tee 
ball, bodo prejeli spominske priponke. Najboljše tri 
ekipe v posamezni starostni skupini pa bodo prejele 
tudi pokale.  

Medijska pokritost projekta 

Zavod ŠKL bo poskrbel za medijsko pokritost 
turnirjev ŠKL Tee ball. O vseh prireditvah bodo 
objavljeni prispevki v TV oddaji ŠKL Šport mladih na 
KANALU A, na spletnih straneh www.skl.si  in 
www.skl.si/teeball. 
 

Financiranje tekmovanja 

Udeležba na prireditvi ŠKL Tee ball je za ekipe 
brezplačna. 
 

Malica 

Vsi otroci in mentorji, ki bodo sodelovali na 

prireditvi, bodo dobili brezplačno malico in napitek. 
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