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FOTO in VIDEO: Preživeli smo dan s prvošolko Petjo

Geržina od kandidature odstopil zaradi diskreditacij: 'Namen je...

Bibaleze.si

Presenečenje: pričakuje dvojčici!

Veliki dan za naše šolarje

Cekin.si

FOTO: Krvava zgodovina nacističnega vlaka

Oče s fotografije želi pomagati drugim

Dominvrt.si

Čas za nov korak?!

Ideje, ki vas bodo popolnoma navdušile

Okusno.je

Kanapejčki s pečenimi hrenovkami s sirom in slanino

Pečene klobase s fižolom

Voyo.si

Že 4 leta vedno za stvar

Gostilna išče šefa

Vizita.si

Ste vedeli, da lahko jeste tudi rožice?

Spletne strani 24ur.com, Bibalezesi.si, Cekin.si, Dominvrt.si, Frendiinflirt.si, Moškisvet.com, Okusno.je, Vizita.si in Zadovoljna.si uporabljajo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, analizo

uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.

V REDU Več o možnih nastavitvah piškotkov
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Mislila je, da si pomaga, v resnici pa …
Zadovoljna.si

Veliko Britanijo pretresla nova teorija zarote

Pretresljivo: izginila mama slavnega igralca
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Seksala na gradu in omahnila v smrt  To je vadba, ki osvaja svet! 
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Velikost pisave:

Zakaj bi Slovenci igrali bejzbol ali kriket, ko pa imamo povsem svojo različico teh skupinskih iger? Če ne veste, o čem govorimo, naj vam predstavimo
pandolo – tradicionalno istrsko družabno in športno igro, ki združuje staro in mlado.

S pločevinko do boljše povezave!  To počnejo nalašč! 

Kakšen bejzbol, Slovenci smo za pandolo!
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4. Pandolo Turnir Koza Nostra 2014

Pandolo je družabna in športna igra, katere začetki glede na zgodovinske vire segajo že v rimske antične čase, velja pa tudi za predhodnico bejzbola in
kriketa. Do 60. let prejšnjega stoletja so jo igrali predvsem otroci in mladina na ulicah ter trgih istrskih vasi oziroma na paši, danes pa predstavlja
pomemben del naše zgodovine in je od leta 2013 tudi vpisana v register žive kulturne dediščine.

(Foto: pandolo.si)

Pravila igre

Pri pandolu dve ekipi s po tremi igralci tekmujeta v osvajanju ozemlja. Igro sestavljajo servis, ciljanje baze, izbijanje pandola za točke in ocenjevanje
razdalje. Najprej ena ekipa napada ozemlje, druga ga brani, nato se ekipi zamenjata. »Pandolo, pandolo, (številka).« To je napoved servisa in obenem
pogoj, da lahko začne napadalec sploh igrati. Številka, ki jo pri tem pove, je število točk, ki jih je ekipa dotlej dosegla.

Ekipa, ki napada, poskuša z leseno palico (pravijo ji maca), ošiljeno leseno paličico, imenovano pandolo, odbiti čim dlje in tako osvojiti čim več igrišča,
nasprotna ekipa ji poskuša to preprečiti in ubraniti ozemlje. Vsak napadalec ima tri servise. Če v nobenem od teh ni uspešen, je takoj izločen. Zmaga gre
v roke tiste ekipe, ki zbere največ mac - razdalja se namreč meri z dolžino te palice, ki ima 55 centimetrov.

Merjenje je običajno eden zabavnejših delov igre: ekipa napadalcev najprej namreč 'na oko' oceni, koliko mac je dosegla – če se nasprotniki z oceno
strinjajo, napadalci dobijo tolikšno število točk, če se ne strinjajo, se začne merjenje. In če se ocenjevalci uštejejo, lahko izgubijo vse točke, tudi tiste, ki
so si jih že nabrali v tisti igri.

Igra, ki pritegne tudi mlade

Pravila igre so se najbrž razlikovala od vasi do vasi ali celo od ekipe do ekipe, dokler jih niso v Zvezi Pandolo Slovenije, ki je bila ustanovljena leta
2000, zbrali in zapisali. Druženje ob tej sila zabavni in zanimivi igri sicer prirejajo že vse od leta 1993, ko so člani Društva za oživljanje starega Kopra
organizirali prvi uradni pandolo turnir, v naslednjih letih so jim sledili v Piranu, Strunjanu, Hrvatinih in Sečovljah, iz obalnih mest pa se je ta igra kmalu
razširila tudi v Prekmurje.

Pandolo je ena redkih športnih dejavnosti, ki se jih komercializacija še ni dotaknila. Oprema je tako še vedno bolj ali manj narejena doma, izkušnje pa so
tiste, ki pripomorejo k izbiri lesa za palico. Velja za pomemben del kulturne, športne in folklorne dediščine v slovenskem prostoru. Najbolj spodbuden
pa je podatek, da pandolo zanima vse več mladih, ki se z veseljem pridružujejo društvom in ekipam ter tekmujejo na turnirjih. Očitno mislijo skrajno
resno, saj naj bi si na dolgi rok želeli, da bi se pandolo uvrstil celo med olimpijske športe.
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  Lombardo  01.09.2015 18:03:22res vrhunski video vse lepo razloženo!
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Almir (Gostilna): To pa je šokantna sprememba!
Koprčan Almir Begić, ki ga je širna Slovenija spoznala v šovu Gostilna išče šefa, v kateri je sicer slavil Valerio Lutman, je svojevrsten
zmagovalec. Poleg tega, da si mnogi Slovenci želijo poskusiti njegove kreacije, ima za seboj še eno veliko zmago – shujšal je 60
kilogramov!
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Arhiv

Imate svoj domač seks posnetek?

Da in vse shranim
Da, a jih takoj izbrišem
S partnerjem/-ko sva se že snemal/-a, a mi ni prijetno
Ne, si ne upam
Ne, takšno početje obsojam

Ženska Moški

Hrana za prave moške

Čufti v paradižnikovi omaki

60 min

Najbolj brani

Najbolj komentirani

Najbolje ocenjeni

Kakšen bejzbol, Slovenci smo za pandolo!

Zadnje na forumu

Če se brijete z "žiletkami...
1401: vem za odličen brivnik, s katerim se briješ do ...
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Bivša noče vrniti stvari. Kaj nar...

čakal: Pozabi teh 300€,ker se ne splača sekirati radi ...

Klima za ogrevanje

matej875: Imam stanovanje cca 95 m2 imam 3,5 kw klimo s k...

Threesome! Guys I need some help �

mačekmuri7: Je že biseksualen ali gej če si želi drugega ti...

Vprašanje glede LITTLE FISH skute...

Janja Vonina: Motor je res poceni in takšna je tudi kvaliteta...
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igra alkohol zabava telefon moški nevarnost delavec smrt novinar gozdar mamilarski kartel guzman uspeh aplikacija brodolomec preživetje slovenija

vesolje higgsov bozon svet kanal a junaki vsakdana poklici šport vadba fotografija seksi ženska letališče
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