http://www.facebook.com/notes/buda%C3%B6rsi-tamburello-sport-club/a-tamburellot%C3%B6rt%C3%A9nete/327376880643351
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. 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 Szicíliában és Brazíliában a strandokon
a mai napig használnak fából és bőrből készült ütőket.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tamburello
A tamburellót Olaszországon kívül Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, NagyBritanniában,Norvégiában, Svédországban, Brazíliában, Kubában, Japánban és más országokban is
versenyszerűen játsszák. Története a reneszánszig nyúlik vissza. Régebben a várfalak tövében
játszották, e hagyomány jegyében ma is gyakran rendeznek ilyen helyszínen versenyeket.
A tamburello kis méretű dobot jelent olaszul. A 18. századból is ismeretesek olyan tamburello-ütők,
amelyek a manapság használtakhoz, illetve a csörgőjüket vesztett tamburinokhoz hasonlítanak.

http://www.tamburello.hu/tortenet.aspx
Az Olasz Tamburello Szövetség (Federzione Italiana Palla Tamburello, röviden: F.I.P.T.) 1927
március 28-án alakult.

http://olaszforum.blog.hu/2010/11/23/tamburello_egy_utos_sport

Újabb dokumentumok a tamburello játékról az 1800-as évek közepéről vannak. Ezek azt
jelzik, hogy a Verona melletti Villafrancában tamburellóztak, versenyeztek. Az első
hivatalos bajnokságot 1898-ban rendezték Torinóban, s azt a genovai Nicola Barabino
nevű egyesület nyerte meg. De az olasz szövetség (Federazione Italiana Palla
Tamburello) megalakulásának dátuma sokkal későbbi: 1927 márciusa az időpont.
Az utóbbi bekezdés adatai többnyire az olasz szövetség honlapjáról vannak. Ott szerepel
az az érdekes információ is, mely szerint Coubertin 1903-ban arról tárgyalt, hogy az
olimpia Rómában lesz, és a huszonegy sportág között ott volt a tamburello is. Nem így
alakult.
Fontos volt a tamburello ismertsége szempontjából az is, hogy 1929-től szerepelt az
akkori rendszer által kijelölt munkautáni sportok listáján (Opera Nazionale Dopolavoro).
1982-ben még csak Franciaroszágban és Olaszországban űzték a sportot, de ma már
játsszák: Ausztriában, Belgiumban, Katalóniában, Németországban, Angliában,
Írországban, Norvégiában, San Marinóban, Skóciában, Svájcban, Svédországban,
Spanyolországban, továbbá: Argentínában, Brazíliában, Kubában, Ecuadorban, az

Egyesült Államokban, illetve Kínában és Japánban, valamint Ausztráliában is. És
Magyarországon.

