Americaans Slagbal

toernooispel Juniorentoernooi 2011 Jong Nederland Limburg

aantal deelnemers
Twee teams van minimaal 5 maximaal 9 leden.
doel van het spel
Zoveel mogelijk punten scoren.
Benodigdheden:
5 kleine kegels
5 grote kegels
5 verschillende ballen (van klein tot groot)
1 slagknuppel
1 slagplank
het speelveld
Met de 5 kleine kegels wordt een driehoekig veld
uitgezet, waarbij de afstand tussen de spitse punt en de
achterste kegels 25 meter is. De achterste kegels staan 20
meter uit elkaar. Zie afbeelding.
uitleg van het spel
Eén team (vangers) staat opgesteld in het veld. Het slagteam
staat achter de kegel opgesteld. Op de 5 grote kegels liggen ballen.
Speler 1 van het slagteam is de slagman en moet alle ballen, vanaf de
pionnen, zo snel en ver mogelijk slaan met de knuppel of de plank. Na het slaan legt hij de knuppel of
de plank in een mand. Daarna rent hij zoveel mogelijk rondjes rondom zijn teamgenoten. Het
veldteam moeten proberen alle weggeslagen ballen zo snel mogelijk weer terug te leggen op de
kegels. De veldspelers mogen pas vóór de voorste kegels komen, nadat de laatste bal geslagen is.
Op het moment dat de laatste bal stil op de kegel ligt moet de slagman stoppen met rondjes rennen
om zijn team. Speler 2 is nu de slagman, enzovoort. Na de eerste helft wordt gewisseld, dan gaat het
slagteam het veld in en is het veldteam aan slag.
Tip: Hoe dichter de teamgenoten bij elkaar staan, des te kleiner zijn de rondjes en kan de slagman
meer rondjes rennen in dezelfde tijd.
spelregels
Ballen die buiten de voorste twee kegels worden geslagen tellen niet mee. Ballen die vóór de twee
voorste kegels terecht komen tellen ook niet mee. Fout geslagen ballen hoeven niet opgehaald te
worden. Ballen die in het veld worden geslagen kunnen buiten het gebied van de kegels komen,
maar zijn natuurlijk wel goed.
puntentelling
Het aantal volledig gerende rondje, zijn het aantal punten voor de slagpartij.
tijdsduur
Dit spel wordt gespeeld op tijd in twee gelijke helften.

