
T-ball proti sobě hrají dva týmy, v každém 
je 9 hráčů, ale dá se hrát s více i méně hráči. 
Týmy se pravidelně střídají v útoku (pálce) 
a v obraně (poli).
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V T-ballu pálkaři pálí ze 
stativu, nenadhazuje se

pravý polař

střední polař

levý polař

spojka

druhý metař
(dvojka)

třetí metař
(trojka)

první metař
(jednička)

nadhazovač

zadák
(catcher)

pálkař

trenér

min. 50 metrů

18,29 m (60 stop)3 m 14,03 m

1,22m

trenér

pálkaři chodí po sobě pálit v pořadí jaké 
před zápasem určí trenér. V nové směně jde 
pálit pálkař, který je v pořadí po hráči, 
který pálil poslední v minulé směně

pálkař se snaží doběhnout 
na první metu dřív než na  
ni polaři přihodí míč, aby  
se tak stal běžcem 

pokud má nadhazovač míč v kruhu 
nebo polař ve vnitřním poli s míčem 
zvedne ruku, rozehra končí 

utíkající běžci mohou doběhnout na metu pokud 
jsou k ní blíže než k metě, ze které vybíhali

běžec se musí 
vrátit na 
třetí metu

běžec může 
doběhnout na 
druhou metu

Při dobrém odpalu může pálkař 
doběhnout i na další mety

Výborně, 
jsi tam

odpal se mi 
povedl, to stihnu 
doběhnout až na 

druhou metu

už mám 
míč

safe!

Z á k l a d n í  p r a v i d l a  T - b a l l u
o b d o b y  b a s e b a l l u  p r o  d ě t i



pálkaři se snaží svými odpaly 
postupně běžce posunout 
až na domácí metu, za což 
získávají body

Homerun = odpal 
až za plot, všichni 
běžci i pálkař 
doběhnout až na 
domácí metu

na jedné metě může 
být pouze jeden běžec

obrana se snaží zabránit běžcům postupovat po metách 
a 3x je vyautovat, aby mohli jít sami útočit (pálit)

prvním způsobem autování je 
chycení míče po odpalu přímo 
ze vzduchu

Poslední způsob vyautování je strike aut, 
kdy ani na třetí pokus pálkař neodpálí

Každý pokus odpálit 
i foul-ball (odpal mimo 
pravoúhlou výseč) se 
počítá jako strike

třetím způsobem autovaní je zašlápnutí mety 
při nuceném postupu. Nucený postup je vždy 
na první metu, dále na druhou metu pokud je 
obsazená první meta atd. s dalšími metami

týmy si vymění úlohy po třech 
 autech nebo 5ti dobězích - polaři 
 jdou pálit, pálkaři jdou do obrany vyhrává tým, který má na konci 

zápasu více bodů.

Základním 
a nejdůležitějším 
pravidlem, které je nad 
všemi, je pravidlo Fair 
Play a radost ze hry.

Pojď zkusit hrát T-ball 
i ty! Více informací 
najdeš na baseball.cz

zápas končí po daném časovém limitu nebo 
po daném počtu směn (jedna směna je, 
když je tým jednou na pálce a v obraně)

Foul-ball je i když pálkař při odpalu 
viditelně vychýlí stativ nebo nešvihne 
plným švihem. Pokud je ovšem míč 
chycen ze vzduchu, je pálkař aut

autovat lze i tečováním běžce, 
který není v kontaktu s metou 
polařem, který má v držení míč

Běžec vybíhá až po odpálení míče. Pokud vyběhne 
dříve, hra pokračuje dál a po jejím konci 
rozhodčí rozhodne o výsledku rozehry

výborně!
máme 
bod

já, já,
já!

?

na
jedna

aut!

pátý doběh,
výměna

a mám
tě


