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Pucharu Polski 

 SEZON 2015 

 
Gospodarzem Finału Pucharu Polski w sezonie 2015 jest zespół Gepardy Żory. 

Mecze finałowe odbędą się w dniach 18-20.09.2015 roku na boisku w Żorach  i gościnnie w Rybniku.  

1. System rozgrywek: 

Do  Pucharu Polski  mogą zgłosić się drużyny biorące udział w rozgrywkach Ekstraligi i I  Ligi ( 

inne za zgodą PZBall). Ostateczna data zgłoszenia 30 kwiecień (czwartek) 2015 roku, na adres 

biura PZBall :  pzball@wp.pl 

 

2. System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszeń  

 

Przewidujemy w finale max - 6 drużyn, (2 grupy po 3 zespoły-   zapewniony start w turnieju 

finałowym ma gospodarz turnieju),  jeżeli do turnieju zgłosi się 6 i mniej ekip wszystkie zespoły biorą 

udział w turnieju finałowym, w przypadku większej ilości: 

             - zostaje  rozegrana eliminacyjna runda pucharowa ( losowanie par- oficjalnie na        

                Superpucharze Polski  - 30 maja 2015 roku w Kutnie),  

   lub       

             - o ostatecznej liczbie finalistów zadecyduje zarząd PZBall w porozumieniu  

                 z organizatorami turnieju finałowego. 

 

W przypadku rozegrania eliminacyjnej rundy pucharowej gospodarzem meczu jest drużyna, która była niżej 

sklasyfikowana w lidze w sezonie 2014. 

Terminy: 

Pierwsza runda Pucharu Polski – 11-12.07 lub 18-19.07.2015 roku 

Turniej finałowy, odbędzie się w dniach 18.09.2015 (piątek) – 20.09.2015r. w Żorach 

 

3. Mecz: 

Mecz eliminacyjny trwa 9 zmian. Zwycięzca meczu awansuje do następnej rundy. 

Koszty organizacji meczu w I rundzie ponosi gospodarz spotkania. 

Godziny rozpoczęcia meczu 11.00 – 13.00 lub inna godzina po porozumieniu drużyn i 

poinformowaniu PZBall..  

Mecze finałowe 7 zmian. 

4. Sędziowie: 

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza na mecz dwóch sędziów oraz sędziego 

technicznego, posiadających licencje PZBall. 

Stawki sędziowskie są takie same, jak w I  Lidze,   

5. Zawodnicy: 

Dopuszczalny wiek zawodników minimum 15 lat - decyduje rok urodzenia.  

6. Nagrody: 

I miejsce zespół otrzymuje Puchar Polski ( oraz możliwość organizacji finałowego turnieju 

Pucharu Polski w 2015 roku, zapewniając sobie w nim udział oraz ewentualny start w 

europejskich rozgrywkach CEB po akceptacji Federacji  Europejskiego Baseballu w roku 

następnym) 

 

7. Pozostałe wymogi dotyczące organizacji i rozgrywania meczy są takie same jak w 

rozgrywkach Ekstraligi sezonu 2015. 

 

Opracował: ARKADIUSZ ŻURKOWSKI 
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