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A Tamburello története 

A labdajátékok eredete az egyiptomiakra, a görögökre és a rómaiakra vezethető vissza, akik 

kialakították a „labdával való játszás” élményét. Olaszországban a középkorban és a reneszánsz alatt 

is magas szintű volt a labdás játékok kultúrája.  

A mai napig a középkorból olasz területeken fennmaradt 

labdajátékok a bracialle, a pallapugno és a tamburello. 

A fennmaradt források alapján a Veronai Villafranca faluban 

kezdtek játszani és versenyezni az 1800-as években. Az első 

hivatalos Olasz Bajnokságot 1898-ban Torinóban tartották, mellyel 

nemzeti szinten elismerték a tamburello sport létezését. Hivatalosan a tamburello sport 1890-ben 

került az Olasz Nemzeti Sport Szövetség által elismert játékok közé.  

Kezdetben fa ütőkkel és állati bőrből készült labdákkal játszottak, 

melyet szőrrel és földdel tömtek ki. Majd a technikai fejlődés 

következtében az 1910-es években a bőr labdát felváltotta egy 

tömör gumilabda, majd az 1920-as években a mai napig használt 

rugalmasabb gumi classic (federale) labdával kezdtek játszani. 

Hamarosan az ütőket is műanyagból kezdték készíteni, így a 

tamburello sportban is felváltották a természetes alapanyagokból 

készült eszközöket a műanyag sporteszközök. Érdekesség, hogy Sziciliában és Braziliában a 

strandokon a mai napig használnak fából és bőrből készült ütőket. 

Az Olasz Tamburello Szövetség (Federzione Italiana Palla Tamburello, röviden: F.I.P.T.) 1927 március 

28-án alakult. 

Hol játszák ma? 

A nyolcvanas évek elején még csak Olaszországban és Franciaországban játszották, majd az Olasz 

Szövetség munkájának köszönhetően egyre több országban kezdték el játszani. Ma több nyugat 

európai országban, mint: Ausztria, Katalónia, Franciaország, Németország, Anglia, Írország, Litvánia, 

Norvégia, Skócia, Spanyolország, Portugália, Oroszország, Magyarország, ezen kívül Amerikában: 

Argentína, Brazília, Kuba, Észak-Amerika és Ázsiai országokban Japán, Kína és Ausztráliában is 

játsszák. Több más országból is folyamatosan érkeznek megkeresések, illetve építi ki a Nemzetközi 

Szövetség a kapcsolatokat, mint Alaszka, Tunézia és Egyiptom. A Nemzetközi Tamburello Szövetséget 

(Fédération Internationale de Balle au Tambourin, röviden: FIBaT) az előbb felsorolt országok 

képviselői alkotják. 

A Nemzetközi Szövetségben és a különböző nemzeti szövetségekben egyaránt a Tamburello sport 

négy fajtája elismert hivatalosan: felszín 



Tamburello Indoor:  pálya mérete: 34×16 méter,  

játékosok: 3 fő felnőtteknél illetve 5 fő gyerekeknél, 

labda: tamburello indoor 40 gramm,  

háló nincs, szervavonal van 

 

Tamburello Open:  pálya mérete: 80×20 méter, 

játékosok: 5 fő, 

labda: classic labda 90 gramm,  

háló nincs, szervavonal nincs, elsősorban: Olasz o. Francia o. 

 

Tambeach:  pálya mérete: 24×12 méter, illetve 24×8 méter,  

játékosok: 2 fő illetve 1 fő,  

labda tamburello indoor,  

háló: strandröplabda háló, elsősorban: Olasz o. 

(Szicília), Barcelona, Német o. 

 

Tamburelli:  pálya: 4,10 x 9,45 m 

játékosok: 2 fő illetve 1 fő,  

labda: tollaslabda,  

háló: 1,75 m, elsősorban: Skócia és Német o. 

 

Kuriózum: Tamburello al Muro (régi hagyományokat követve várfalak, épületfalak oldala is a pálya 

része, elsősorban Észak-Olaszországban tartanak bajnokságokat.) 

 

A tamburello fajtáit minden korosztály játszhatja, fiataloknál az alábbi hivatalos korosztályok vannak: 

 

1° korosztály: 5-8 évesek 
2° korosztály: 9-11 évesek  
3° korosztály: 12-14 évesek 
4° korosztály: 15-16 évesek 

 

16 év felett hivatalosan felnőtt bajnokságokban lehet versenyezni. Magasabb korosztályban mindig 

lehet indulni. 

 

Tamburello ütő: 

A tamburello ütők 26 illetve 28 centi átmérőjűek. A 26 centi 12 éves kor 

alattiak használják, de maximum 14 éves korig ajánlatos. A gyerek ütőről 

először fokozatosan a könnyebb súlyúra érdemes váltani, (ami 440 gramm) 

majd amikor már elbírja a terhelést a fiatal sportoló, akkor lehet a nehezebb ütőkre áttérni. A 

felnőttek, illetve a versenysportolók általában 480 grammú ütőkkel játszanak. A legnehezebb ütők 

520 grammosak, de ezek csak Outdoor versenyzőknek ajánlottak. 

Az ütőn egy bőr pánt található, amelybe a kezünket dugva fixálhatjuk a fogást. Fontos a pánt helyes 

beállítása, kényelmes fogást kell biztosítania, de fixen kell, hogy tartsa a fogást. 



Az ütő felület egy kifeszített apró szövésű rácsháló, melyet a tamburello fajtáinak megfelelően, 

különböző keménységben feszítenek meg gyártáskor. A kifeszített háló a keménységétől függően 

más-más hangot ad játék közben. 

Tambeach változathoz a mai napig használnak fa ütőt, állatbőr ütőfelülettel. 

 

Hazai eredmények:  

Elsősorban Indoor változatban sikeres a magyar csapat. 

Női válogatott, Világbajnok negyedik, Európa Bajnok második és harmadik és többszörös Európa 

Kupa második helyezett. 

Második helyezések francia, katalán nemzetközi bajnokságokon. Kiemelkedő eredmények Tambeach 

versenyeken. 

Férfi válogatott 2003. és 2004. években Európa Kupa harmadik helyezett. 

 

Előnye: 

Könnyen elsajátítható, kortól függetlenül, akár egy parkban is játszható. 

Csapatjáték, ahol az egyéni képességeknek legmegfelelőbb pozícióban lehet egy csoportért küzdeni, 

fontos a folyamatos kommunikáció és együttműködés a pályán. Erőszakmentes sport, hisz az ellenfél 

játékosai nem kerülhetnek testközelben. Nagy szerepe a taktikai, logikai gondolkodásnak. 

 

Helyes tamburello mozdulat: 

 

 
 

 

Elérhetőségek: 

e-mail: tamburello@freemail.hu 

telefon: 06-20-3524199 

honlap: www.tamburello.hu 

Ajánlott honlap: 

www.federtamburello.it 
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