KDY:

28. – 29. 05. 2016

KDE:

U Koupaliště 1724, 565 01 Choceň, Czech Republic
(Areál Softball a Baseball Orlice Choceň)

POŘADATEL:

Táhla z.s.

STARTOVNÉ:

1 500,-CZK (za tým)

(IČO: 04873980)

Číslo účtu – 1344277032/3030
BIC:AIRACZPP
IBAN:CZ1030300000001344277032

Připište do poznámek k platbě Vaše jméno a jméno Vašeho týmu.
KONTAKTNÍ OSOBA: Jan Dittrich, Mobil: +420 776 717 347, E-mail: dittrich.jan@seznam.cz
Kategorie turnaje:

SOFTBALL – Slowpitch (hrající smíšený tým s minimálně 2 ženami bez penalizace)

WEB:
Kapacita turnaje:

www.facebook.com/tahliada
maximum 8 týmů

HŘIŠTĚ: Jedno oficiální hřiště dle pravidel ESF pro Slowpitch
GPS hřiště: 49.999912N, 16.205547E
Metová dráha 19,81 m (65 ft)
Nadhazovací vzdálenost 15,24 m (50 ft)
Minimální vzdálenost plotu ve vnějším poli 83,82 m (275 ft) , limit 5 „homerunů“ na jeden zápas

Zázemí klubovny: šatny, WC, sprchy
Stánky s občerstvením: po celou dobu konání turnaje i večírku
Pravidla:
1. Po 45 minutách se už nezačíná nová směna
2. Nadhazovač musí nadhodit míč výše než je pálkařova hlava , aby nejvyšší dráha míče dosáhla 1,8m – 3,6m
(6-12 feet) od země. Na začátku směny nebo při změně nahazovačů nebude překročen limit 3 nadhozů pro rozházení
nadhazovače.

3. STRIKE ZÓNA je imaginární trojrozměrný sloupec prostoru, který odpovídá šířce domácí mety. Míč procházející
jakákoliv částí této zóny se nazývá strike (viz. obrázky).
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4. ŽÁDNÉ kradení met. ŽÁDNÉ vybíhání z met. Vyběhnout z mety je povoleno po odpalu.
5. ŽÁDNÉ ulévání nebo sklepávání míče při pálení.
6. Pokud má pálkař dva „striky“ a odpálí míč do „foul ballu“ je pálkař out.
7. ŽÁDNÉ kovové hroty na „spikách“ a ŽÁDNÉ házení pálkou.
8. „Slidování“ je povoleno.
9. Počet „homerunů“ je omezen na 5 v jedné hře na tým. Další HR znamená OUT pálkaře.
10. Před začátkem hry musí být vypsáno v „ LINE UPu“10 hráčů. Tito hráči mohou být střídání pouze hráči
z vypsaného „LINE UPu“. Extra pálkaři se nepoužívají.
11. Pouze ASA schválené pálky jsou povolené a budou prověřeny rozhodčími před prvním zápasem týmu.
12. Minimálně 2 ženy musí být v „LINE UPu“ po celou dobu. Pokud týmu chybí 1 žena v „LINE UPu“, bude
penalizován 1 outem po skončení pálkařského „LINE UPu“ (po 10 pálkařích). Pokud tým nemá ženy v „LINE UPu“,
bude penalizován 2 outy po skončení pálkařského „LINE UPu“ (po 10 pálkařích).
13. Rozhodčí mají poslední slovo.
Rozhodčí: Jsou zajištěni organizátorem turnaje (certifikovaní rozhodčí ČSL)
Míče: Jsou zajištěni organizátorem turnaje (pro muže 12“ .52 komprese 300, pro ženy 11“ .44 komprese 375)

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ZÁBAVU:

Dotáhliáda – nadhazovací soutěž pro 2 nadhazovače z každého týmu. Jejich cílem je 5ti nadhozy trefit 5
určených míst v „strike zóně“. Nadhazovač s nejvyšším skóre vyhrává.
Zatáhliáda - homerun derby pro 2 hráče (jednu ženu a jednoho muže) z každého týmu
Štefetáhliáda – štafeta po metách s pivem pro 4 hráče z každého týmu (První běžec po vypití piva
z kelímku začíná běžet z domácí mety s prázdným plastovým kelímkem na první metu. Tam předá
plastový kelímek druhému běžci, který začne pít své pivo. Jakmile je pivní kelímek prázdný, může druhý
běžec vyběhnout s dvěma kelímky na druhou metu. Třetí běžec na druhé metě po vypití svého piva běží se
třemi kelímky na třetí metu. Poslední běžec vybíhá směrem k domácí metě po vypití svého piva se čtyřmi
prázdnými kelímky. Jakmile běžec došlápne na domácí metu je měřený čas zastaven. Nejlepší čas vítězí.
Táhlotesánek - snědení hranolek na čas, nejrychlejší vyhrává (1 hráč z každého týmu)
Táhloderby – je běhací štafeta za likérem pro 4 hráče z každého týmu. První běžec začíná běžet ze základní
startovací čáry přímo ke stolu s likérem. Tam vypije panák likéru v plastovém kelímku a s prázdným
kelímkem se vrací zpět na základní čáru. Jakmile první běžec dosáhne základní čáru a předá prázdný
kelímek, může běžet druhý běžec. Stejný proces se opakuje, až co poslední běžec proběhne základní čárou.
Nejlepší čas vítězí.
Táhlostar – taneční soutěž pro nominovanou ženu a muže z každého týmu.
Živá hudba – Sobotní večer bude doprovázen živou hudbou. Tento rok jsme přichystali vystoupení 4
hudebních kapel (2 kapely z Velké Británie a 2 z ČR). Po vystoupení živé hudby bude hrát DJ písničky dle
přání.
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Zajistili jsme velmi krásné poháry pro vítěze soutěží a zároveň i hodnotné ceny od našich sponzorů.

Nejsou zde prezentování všichni sponzoři turnaje, ale budou zveřejněni na našich Facebookových
stránkách později.
Možnosti ubytování:

Vlastní stany za zimním stadiónem (cca 20 stanů) – zdarma

Přespání v šatnách SaB Orlice Choceň (2 šatny / cca 20 osob) – 25,-Kč na osobu
Přespání v gymnastické tělocvičně (cca 30 osob) – 50,-Kč na osobu
Ubytování v hotelu Peliny (www.hotelpeliny.cz) – 250,-Kč na osobu
(dohodnutá výhodná cena pro účastníky turnaje, stačí napsat na tahliada@gmail.com nebo dát do kopie při
rezervování pokoje)
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Pro přihlášení na turnaj kontaktujte pořadatele do 22. 5. 2016 (nebo do naplnění maximální kapacity
přihlášených týmů). Registrace přihlášených týmů je platná až po zaplacení startovného.
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