
Puchar Polski Kadetów w baseballu 
WROCŁAW BASEBALL CUP 2015 

Wrocław, 8-10 maja 2015 r. 
  
 
1. W Pucharze Polski Kadetów w baseballu startują:  

- KSB Wrocław;  

- BUKS GEPARDY Żory; 

- TSB DEMONY Miejska Górka; 

- UKS DĘBY Osielsko; 

- WUKB CENTAURY Warszawa; 

- MKS JASTRZĄB Jastrzębie-Zdrój; 

2. Wiek zawodników: 12-15 lat (roczniki 2003, 2002, 2001, 2000).  

3. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach powinny jedną godzinę przed 

pierwszym meczem dostarczyć do Komisji Technicznej: 

- listę zawodników zgłoszonych do turnieju (nazwisko, imię, data urodzenia, nr licencji); 

- licencje zawodników; 

- ubezpieczenie drużyny NW SPORT; 

- badania lekarskie zawodników; 

- licencje trenera/trenerów prowadzącego/prowadzących drużynę. 

4. Drużyna przyjeżdża na własny koszt. Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym 

zakresie. W ramach wpisowego – 6 szt. piłek oraz 200,00 zł. 

5. Mecze rozgrywane są wg przepisów Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

6. Czas gry: mecz trwa 1 godzinę i 30 minut, po przekroczeniu czasu gry następuje jedynie 

dogranie zmiany (nie zaczyna się kolejnej zmiany). 

7. Limit obiegów w jednej zmianie: podczas jednej zmiany drużyna atakująca może zdobyć 

maksymalnie 5 obiegów, po tym drużyna atakująca przechodzi do obrony. 

8. Przewagi: ze względu na wprowadzenie limitu obiegów w jednej zmianie nie obowiązują 

przewagi. 

9. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają 

kontynuowanie meczu, o jego przerwaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

decyduje sędzia główny zawodów. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeżeli w chwili jego 

przerwania rozegrano trzy pełne zmiany.  

10. Drużyny obowiązują jednakowe stroje zgodnie z regulaminem. 



11. Klasyfikacja końcowa: ostateczna kolejność ustalana będzie wg zasady obowiązującej  

w Ekstralidze w sezonie 2015 r. 

12. Na 15 minut przed meczem drużyny dostarczają sędziemu zapisowemu oryginał line-up. 

13. Lista startowa (line-up) obejmuje wszystkich zawodników: nazwisko i imię, pozycja na 

boisku, kolejność na pałce, numer na koszulce zawodnika. 

14.  W czasie turnieju działa Komisja Techniczna w składzie:  

Mateusz Biernacki – przewodniczący, Marcin Musiałek – członek, Łukasz Tur – członek. 

15. Protesty: 

 protesty należy składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po zakończeniu 

meczu i wpłaceniu 200 zł kaucji, która będzie zwracana w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia protestu. Warunkiem przyjęcia protestu przez Komisję Techniczną jest 

zgłoszenie sędziemu prowadzącemu spotkanie przez trenera zamierzającego złożyć 

protest - woli jego zgłoszenia - najpóźniej do chwili zakończenia meczu.  

 

 

   Organizator turnieju: 

   KS BASEBALL Wrocław 

 

 

 

 

 

 


