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T-ballový turnaj vo Viničnom

Krúžok Základnej školy Podzáhradná.

Na deviatom ročníku pezinského T-ballového turnaja žiakov sa v sobotu 8. 3. 2014
zúčastnilo 8 družstiev: 3 naše (žiaci – baseball, žiačky – softball a najmladší z baseballového krúžku na ZŠ Podzáhradná), 2
z Trnavy a po jednom z Devínskej Novej Vsi,
Skalice a softballisti z Kostelca nad Orlicí.
Hralo sa v dvoch skupinách po 4 družstvách.
Družstvo z krúžka baseballu na ZŠ Podzáhradná pod vedením trénerky Grétky
Pakšiovej zložené z malých odvážnych
prváčikov – Henrietka Döményová, Miška Striežencová, Miška Hanusová, Paťko
Mečiar, Ivan Gladyshkov Gukov, Michael Rothbauer, Hugo Nopp, Adrian Kokoš
a Martinko Žiška s pomocou skúsenejších
druhákov Miška Funtaľa a Lindy Sikorovej
ukázali svoju nebojácnosť a súdržnosť.
S podporou dvoch starších chalanov z BK
Apollo Riša Kromera a Jakuba Lukáča sa
umiestnili na šiestom mieste z ôsmich pred
tímami zo Skalice a z Devínskej Novej Vsi.

Pre väčšinu detí
to boli prvé baseballové
zápasy,
no boli pre všetkých prekvapením
a ukázali s akou
radosťou a nadšením sa dá baseball
hrať.
Žiaci nášho klubu
BK APOLLO mali
vysoké ambície.
Ako víťazi skupiny
po výhrach nad
Trnava Panthers,
Good Sports z Devínskej a Skalicou
nasledoval „bratovražedný“ súboj proti našim softballistkám.
Počas zápasu sa striedavo ujímali vedenia,
ale nakoniec sa našim baseballistom podarilo zvíťaziť a postúpiť do finále. V poslednom zápase chlapcov čakal tím z Čiech
– SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, ktorí ukázali ako páliť, z čoho pretlačili až 20 bodov,
v obrane pustili nášmu tímu iba 7 a stali sa
tak víťazmi turnaja.
Napriek tomu, že zverenci trénera Mateja
Kokavca skončili na druhom mieste, podarilo sa im v obrane predviesť mnoho výborných zákrokov. Treba spomenúť výkony Petra Drobného a Mateja Rudohradského, ktorí
zahrali najviac outov tímu a taktiež Filipa
Zrubca, ktorý aj napriek tomu, že sa baseballu venuje relatívne krátko, podal perfektný
výkon v obrane aj v útoku.
Naše slečny softballistky si vybojovali vo
svojej skupine po dvoch výhrach a jednej
prehre druhé miesto v skupine a zahrali si
s víťazom druhej skupiny – našimi chlapca-

Kin-ball – zábavná loptová hra
Kin-ball je hra s loptou priemeru 1,22 m
a hmotnosťou 1 kilogram. Hru vyvinuli v Kanade pre športové potreby dnešnej doby. Je to
primerane fyzicky náročná hra, ktorá nepotrebuje dlhý tréning, aby si človek užil zábavu. Po
15-minútovom vysvetlení základných pravi
diel možno začať hrať. Čím viac sa trénuje, tým
viac sa odkrývajú úrovne odpaľovania lopty,
orientácia v priestore a, samozrejme, strategické uvažovanie. Hra je návyková; hneď ako
sa raz začne a poskladá sa dobrý kolektív, tak
už vás to nepustí.
Cieľom hry je odohrať loptu tak, aby tím, ktorý ju má chytiť, loptu nechytil a tá sa dotkla
zeme. Kin-ball je jediná hra na svete, v ktorej
hrajú proti sebe tri tímy. Ten z družstva, ktorý odpaľuje loptu, zakričí farbu tímu, ktorý ju
má chytiť. Pokračuje sa dotiaľ, pokiaľ nepríde
k chybe. Na hru je potrebných 12 hráčov (4
hráči v jednom tíme), súťažný hrací priestor
cca 20 × 20 m2, ale môže sa hrať aj v menších
priestoroch (veľké telocvične základných škôl).
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mi v už spomínanom zápase. Dievčatá po
prehre hrali o 3. miesto proti Pantherkám
z Trnavy. Vývin zápasu ukazuje na únavu
detí, kde viac síl nakoniec našli súperky a po
prehre o jeden bod končia naše softballistky
v turnaji na štvrtom mieste. Podľa trénera
Romana Rampáčka nevyznieva toto umiestnenie, vzhľadom na zloženie tímu, vôbec
zle. Terezka Csomorová, Emmka Chládecká,
Lucka Hrušková sa so zápasovým duchom
len zoznamujú. Za najužitočnejšiu hráčku
(MVP) vyhodnotili Luciu Hruškovú.
Do začiatku ligy čaká všetky naše kategórie
ešte veľa práce. Od 1. 4. ideme von, začínajú
sa ligové turnaje, kde môžu naše družstvá
zúročiť všetko natrénované počas zimnej
prípravy. Na záver sa chceme poďakovať
všetkým rodičom, ktorí nás odviezli a v hale
nás podporovali.
Konečné umiestnenie: 1. SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, 2. BK Apollo Bratislava –
žiaci, najužitočnejší hráč: Filip Zrubec, 3.
SK Trnava Panthers, 4. BK Apollo Bratislava – žiačky, najužitočnejšia hráčka: Lucia
Hrušková, 5. BK Angels Trnava, 6. ZŠ Podzáhradná Bratislava, najužitočnejší hráč:
Hugo Nopp, 7. Goodsports International
Bratislava, 8. Outmen Skalica.
Vážení priatelia športu, chceme vás poprosiť o podporu športu detí a mládeže
v Baseballovom klube Apollo Bratislava
zaslaním 2 % z vašich daní. Peniaze z 2 %
predstavujú hlavnú časť financovania nášho
klubu. Údaje na vyplnenie tlačiva: Obchodné meno: Baseballový klub Apollo Bratislava. Sídlo: Bratislava, 821 06, Podzáhradná
49. Právna forma: Občianske združenie. IČO:
31750729. Ďakujeme.
Martin Rudohradský

Vďaka knižnici

Pri kin-balle je každý hráč v pohybe minimálne
72 % herného času, hra je prispôsobená obom
pohlaviam a skoro aj veku (cca od 10 rokov).
Hlavnou podstatou hry je, že vylučuje individualizmus hráča, je založená na spolupráci celého tímu. Z hry v podstate nemožno nikoho
vylúčiť a nemusíte byť športový talent, aby ste
si túto hru užili aj s vrcholovým športovcom.
No a v neposlednom rade prevádzkové náklady sú minimálne.
Ak sa chcete o tomto športe dozvedieť viac,
kontaktujte našu organizáciu ima@ima.sk.
V krátkom čase budeme mať aj web stránku,
kde nájdete pravidlá, metodické a tréningové manuály, pravidlá na organizovanie súťaží
a turnajov a množstvo ďalších užitočných informácií.
Poznámka redakcie: Príďte sa pozrieť na túto
hru na Biskupický juniáles 21. 6. 2014.

Jedno porekadlo hovorí, že starý strom sa nemá presádzať. Mám
takmer 78 rokov a v Bratislave bývam ôsmy rok. Po presťahovaní som
si ťažko zvykala, veľmi mi však pomohla Knižnica na Latorickej, kde
stále rada chodievam, najmä jej
milé, ochotné a kvalifikované pracovníčky.
Pamäť mi už dobre neslúži, ale keď
im poviem približný obsah knihy,
ktorú by som chcela, na 95 % vedia,
čo chcem čítať. Klobúk dolu.
Za nami je marec – mesiac knihy.
Preto, milé moje, ďakujem vám za
milý prístup, za ochotu a láskavosť
a želám vám ešte dlhé roky veľa spokojných čitateľov.

Marek Pospíchal
školiteľ Kin-ballu pre SR

Emília Flimelová

