
 
 

SK Pegas Sedlčany  
Sedlčany  
264 01   

www.pegas.sedlcany.cz
pegas.sedlcany@seznam.cz

SEDLČANSK
(softball hraný ze stativu pro žáky základních škol a nižší stupně středních škol)

T-ball MAXI - kategorie (6.
termín: 

označení 
družstva 

Družstva 

a1 2. ZŠ Propojení 
a2 G a SOŠE prima 
a3 ZŠ Jesenice 
b1 G a SOŠE sekunda 
b2 ZŠ Kosova Hora 
b3 1. ZŠ Sedlčany 

8:00  zahájení turnaje, předání soupisek rozhodčím, vysvětlení územních pravidel

HŘIŠTĚ A (písek)
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č. čas Domácí

1 8:15 2. ZŠ Propojení

2 8:50 G a SOŠE prima

3 9:25 ZŠ Jesenice 

7 10:00 2. ze sk. A PRIMA

9 10:35 1. ze sk B SEKUNDA

finále 11:10 vítěz 9 SEKUNDA

 

 
11:45 vyhlášení výsledků

 

HŘIŠTĚ B (tráva)

p
át

ek
 

2
6

.5
.2

01
7 

č. čas Domácí

4 8:15 G a SOŠE sekunda

5 8:50 ZŠ Kosova Hora

6 9:25 1. ZŠ Sedlčany

8 10:00 2. ze sk. B K.HORA

10 10:35 1. ze sk. A 2.ZŠ

o 3.-4. 11:10 poraž.9 PRIMA

 

 
11:45  

 

Všechny zápasy budou odehrány v areálu SK Pegas Sedlčany (hřiště v Luční ulici za sedlčanským gymnáziem)
Hraje se na čas, družstva se střídají po 4 minutách hrubého času na pálce a v poli (3 směny) bez ohledu na počet
!!! Pokud bude v družstvu více než 10 hráčů, mohou hrát všichni, v poli bude současně max 10 hráčů, na pálce se 
střídají všichni!!! 
!!! V zápase smí být chlapci zastoupeni pouze do počtu maximálně poloviny hráčů a hráček, 
tzn.: hraje stejný nebo nižší počet kluků než holek!!!
Pravidla, taktiku a dokumenty ke stažení naleznete na: 
Každé družstvo musí mít vyplněnou soupisku 
Ředitel turnaje: Tomáš Langer, tel.: 724 926 336, 

SK Pegas Sedl

S O F T B A L
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      SK Pegas Sedlčany
  

www.pegas.sedlcany.cz 
pegas.sedlcany@seznam.cz 

SEDLČANSKÁ T-BALLOVÁ LIGA 
(softball hraný ze stativu pro žáky základních škol a nižší stupně středních škol)

kategorie (6.-7. třída, prima - sekunda)
termín: 25. května2018 (pátek)  

 

  

    
    
    

  
    
    

e, předání soupisek rozhodčím, vysvětlení územních pravidel, hrací čas 30 minut

HŘIŠTĚ A (písek) 

Domácí   Hosté 

2. ZŠ Propojení 21 20 G a SOŠE prima 

G a SOŠE prima 22 11 ZŠ Jesenice 

4 25 2. ZŠ Propojení 

PRIMA 23 22 3. ze sk. B 1.ZŠ 

SEKUNDA 17 16 vítěz 7 PRIMA 

SEKUNDA 21 18 vítěz  10 2.ZŠ 

vyhlášení výsledků   

 

HŘIŠTĚ B (tráva) 

Domácí   Hosté 

G a SOŠE sekunda 23 19 ZŠ Kosova Hora 

ZŠ Kosova Hora 22 21 1. ZŠ Sedlčany 

1. ZŠ Sedlčany 15 34 G a SOŠE sekunda 

K.HORA 20 14 3. ze sk. A JESENICE 

2.ZŠ 17 11 vítěz 8 K.HORA 

PRIMA 24 25 poraž.10 K. HORA 

 vyhlášení výsledků na hřišti A 

ny zápasy budou odehrány v areálu SK Pegas Sedlčany (hřiště v Luční ulici za sedlčanským gymnáziem)
Hraje se na čas, družstva se střídají po 4 minutách hrubého času na pálce a v poli (3 směny) bez ohledu na počet

0 hráčů, mohou hrát všichni, v poli bude současně max 10 hráčů, na pálce se 

zápase smí být chlapci zastoupeni pouze do počtu maximálně poloviny hráčů a hráček, 
tzn.: hraje stejný nebo nižší počet kluků než holek!!! 

iku a dokumenty ke stažení naleznete na: http://www.pegas.sedlcany.cz/tball
aždé družstvo musí mít vyplněnou soupisku http://www.pegas.sedlcany.cz/files/documents/T
editel turnaje: Tomáš Langer, tel.: 724 926 336, pegas.sedlcany@seznam.cz . 

Sedlčany, z.s. 

O F T B A L L O V Ý  K L U B  
www.pegas.sedlcany.cz 

SK Pegas Sedlčany 

(softball hraný ze stativu pro žáky základních škol a nižší stupně středních škol) 

sekunda) 

, hrací čas 30 minut 

ny zápasy budou odehrány v areálu SK Pegas Sedlčany (hřiště v Luční ulici za sedlčanským gymnáziem). 
Hraje se na čas, družstva se střídají po 4 minutách hrubého času na pálce a v poli (3 směny) bez ohledu na počet autů. 

0 hráčů, mohou hrát všichni, v poli bude současně max 10 hráčů, na pálce se 

zápase smí být chlapci zastoupeni pouze do počtu maximálně poloviny hráčů a hráček,  

http://www.pegas.sedlcany.cz/tball 
http://www.pegas.sedlcany.cz/files/documents/T-ball-soupiska.pdf . 


