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TORBALL

Número de participants

Durada partit

6 participants

14 minuts

Edat recomanada

Fotografia / Esquema

A partir de 7 anys

Espai i requisits tècnics


Espai ampli i llis, sense obstacles

Material





6 antifaç de roba amb goma darrere
2 pilotes de toorball (amb picarols a dins)
1 Rotlle de cordill
Fitxa amb instruccions del joc

Objectiu del joc
L’objectiu del joc és dur la pilota darrera la línia de meta de l’equip contrari mentre aquest mira d’evitarho.

Procedència, història, contextualització...
El Torball és un esport adaptat que ve de la modalitat del futbol.

Funcionament / Regles
1. Aquest esport es juga amb dos equips de 3 jugadors cada un. Es juga al terra d’un gimnàs o pista
exterior de ciment dins d’un camp rectangular dividit en dues meitats per una línia central (mirar
dibuix primer). Existeix una porteria al final de totes dues parts. Es juga amb una pilota sonora.
L’objectiu del joc és dur la pilota darrera la línia de meta de l’equip contrari mentre aquest mira
d’evitar-ho.
2. Tots els jugadors han de dur antifaços en el camp des del començament de cada part fins al final.
3. Un partit dura un total de 14 minuts, dividits en dos períodes de 7 minuts.
4. La pilota pot botar inicialment quan es llença sobre l’àrea de llançament però ha d’arribar rodant a
l’àrea de llançament contrària.
5. La pilota ha de tocar el camp abans d’anar sobre la línia frontal de limitació en l’àrea de llançament.
6. Quan la pilota creua el pla de gol, dins la xarxa, es marca un gol.
7. Un cordill situat a 40 cms. del terra marca la meitat del camp. La pilota ha d’entrar rodant per sota
aquest cordill al camp contrari.
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Informació dinamització
Valor pedagògic
Amb aquest joc es vol apropar als participants a provar un esport des d’una altra perspectiva; ficar-se a la
pell de les persones amb problemes de visió.

Observacions i recomanacions per a la dinamització

Informació complementària

