
POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 
Polish Baseball and Softball Federation 

 
02-815 Warszawa / ul. Żołny 56A / tel. +48 691 121 237 

e-mail: pzball@wp.pl / office@pbsf.org.pl / 
www.baseballsoftball.pl 

 

Polski Związek Baseballu i Softballu  
 przy współpracy  

z Małą Ligą  

ZAPRASZA  
na 

Puchar Polski Młodzików w baseballu  

oraz  

Puchar Polski Młodziczek w softballu  

 

Termin: 29-31 maja 2015 przyjazd ekip 28 maja (czwartek)  2015 do godz 20.00  

                Odprawa techniczna  20.15 

 

Miejsce: Centrum Małej Ligi w Kutnie 

 

Kategoria: Młodzik baseball  (roczniki 2003, 2004,2005, 2006) 

                  Młodziczki softball (roczniki 2002, 2003, 2004,2005) 

                    

 

 Liczba uczestników: max 14 zawodników + 3 trenerów (możliwa większa ilość zawodników po 

wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora- pokoje dostępne na Małej Lidze 14os + 3os pokój 

trenerski, możliwość dostawki lub drugi pokój)  

 

Wymagania drużyn i zawodników: 

- licencja zawodnika/-czki, aktualne badania,  

- ubezpieczenie drużyny, 

- opłaty członkowskie klubu PZBall  

- opłata wpisowa + 6 szt piłek 

- lista zgłoszeniowa drużyny  

 

System gier: wg ilości zgłoszeń  

 

Konkurencje: podczas turnieju zostaną rozegrane minimum dwie konkurencje dla dzieci  

home run derby i bieg po bazach 

 

Dodatkowe atrakcje: loteria z nagrodami, mecz Superpuchar Polski w baseballu i softballu  

 

1. Koszt noclegu: 8 lub więcej drużyn – 20 zł./osobę/dobę; poniżej 8 drużyn: 28 

zł./osobę/dobę. 

 

2. Organizacja sędziów, opieki medycznej, zapisowych leży po stronie PZBall. 
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 Posiłki/woda: na koszt drużyn (Mała Liga może polecić niedrogie firmy kateringowe). 

 

 Puchary: zapewnia  PZBall + Mała Liga  

 Piłki: drużyny po 6 szt   

 

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2015 roku 
na adres email biuro PZBall :  pzball@wp.pl  

Wpisowe: 200 zł/od drużyny płatne na odprawie technicznej + 6 szt piłek od drużyny 

 

Koordynator Główny Superpucharu Piotr Duszeńko 

                     Pomocniczy Arkadiusz Żurkowski 

                     Pucharu Młodzików baseball Rotter Julian 

                     Pucharu Młodziczek softball Roman Gawron 

 

 Kontakt: Piotr Duszeńko, duszenko@poczta.fm 

               Arkadiusz Żurkowski,  zurkins@poczta.fm,  

 

 

termin zgłoszeń drużyn do 20 kwietnia 2015 roku    

Wstępny ramowy plan " WEEKEND Z SOFTBALLEM I BASEBALLEM" 

28.05.2015 do godz 20.00 przyjazd ekip  

  czwartek        godz. 20.30  odprawa techniczna - weryfikacja zawodników, losowanie grup, omówienie regulaminu, 
opłaty  

29.05.2015 od godz 9.00 do godz 18.00 rozgrywki młodzików 

   piątek           godz 18.00 " home run derby ", bieg po bazach 

                      godz 21.00   ognisko - grill 

30.05.2015      od godz 9.00 do godz 16.30 rozgrywki młodziki 

 sobota            godz 13.00 mecz dream team DEBIUTANTÓW (zawodnicy z I ligi i z nowo powstałych  klubów - główne 
duże boisko lub w razie kiepskiej pogody boczne) 

                      godz 15.00 mecz super puchar softball WARSZAWA - SKARBIMIERZ ( boisko softball) 

                     godz 16.50 ceremonia otwarcia  

                      godz 17.00 mecz super puchar baseball KUTNO-ŻORY ( główne duże boisko) 

mailto:pzball@wp.pl


                      godz ok 18.00 konkurs dla kibiców w przerwie miedzy zmianami  

                      godz 21.00 - 22.00 zabawa przy muzyce, konkursy baseballowe dla dzieci    

31.05.2015    od   godz 9.00 do 15.00  mecze finałowe  

 niedziela        Rozgrywki seniorskie ekstraligi Baseball wg. terminarzyku  

                     ceremonia zamknięcia - wręczenie nagród  

 

opracowali: Piotr Duszeńko, Arkadiusz Żurkowski 


