
Regulamin Pucharu Polski 2018r. 
 

I Etap 
Runda eliminacyjna 07-08.04.2018r. 

. 
 

1. Do Pucharu Polski 2018r zgłosiły się drużyny: 
 

 UKS „DĘBY” Osielsko  

 KS „BARONS” Wrocław (obrońca tytułu) 

 WUKB „CENTAURY” Warszawa  

 BKS „RAWA” Katowice 

 KS „SILESIA” Rybnik 

 MKS „STAL” BiS Kutno 

 UKS „GEPARDY” Żory 
 

 

2. W  dniach 07-08.04.2018r. zostaną rozegrane eliminacje do turnieju finałowego 
Pucharu Polski 2018r.  W eliminacjach nie bierze udziału obrońca tytułu z roku 
ubiegłego tj. drużyna KS „BARONS” Wrocław, która automatycznie przechodzi do 
turnieju finałowego.  
 

3. Eliminacje poprzedzi losowanie par z pozostałych sześciu zgłoszonych drużyn.  
Zwycięzcy par eliminacyjnych awansują do turnieju finałowego. Najpóźniej do dnia 
30.03.2018r zostanie podany komunikat o wynikach wylosowania par eliminacyjnych.  

 
4. Mecze eliminacyjne są rozgrywane w systemie 9 zmianowym, gdzie gospodarzem jest 

drużyna usytuowana niżej w tabeli końcowej Ekstraligi i I Ligi w sezonie 2017.  
 

5. Koszty organizacji meczu w rundzie eliminacyjnej ponosi gospodarz spotkania. 
 

6. Po obopólnym porozumieniu zainteresowane drużyny mogą zmienić termin meczu 
eliminacyjnego po poinformowaniu i zatwierdzeniu nowego terminu meczu przez 

Wydział Gier oraz Zarząd PZBall z zastrzeżeniem, iż mecz eliminacyjny musi się 
rozegrać najpóźniej do 30 dni przed rozegraniem rundy finałowej tj. najpóźniej do dnia 
10.06.2018r (włącznie).  

 
7. Informacja o zmianie terminu (wraz ze wskazaniem nowego terminu rozgrywania rundy 

eliminacyjnej musi nastąpić nie później niż do dnia 05.04.2018r.  
 

8. W eliminacjach wymogi dotyczące organizacji i rozgrywania meczy jak i zawodników 

są takie same jak w rozgrywkach Ekstraligi sezonu 2018r. z wyłączeniem przepisu II.6 
(punkt nie stosowany w eliminacjach), II.7 (punkt nie stosowany w eliminacjach), i IV.9 
(mecz musi rozstrzygnąć się bez dogrywki). 

 
9. W razie wycofania się z eliminacji, drużyna (która się wycofała) ponosi wszelkie koszty 

organizacji meczu oraz ewentualne (udokumentowane) koszty jakie poniósł przeciwnik 
w zakresie transportu drużyny na mecz. 

 



10. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza na mecz dwóch sędziów oraz 
sędziego zapisowego, posiadających licencje PZBall. Stawki sędziowskie są takie 

same, jak w I Lidze, tj. 

Sędzia główny 110 zł (kwota brutto), 

Sędzia boczny 90 zł (kwota brutto), 

Sędzia zapisowy 65 zł (kwota brutto). 

11. Protesty należy składać do Wydziału Gier, najpóźniej do 24 godzin po zakończeniu 
meczu wraz z wpłaceniem 300zł kaucji, która będzie zwracana w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia protestu. Warunkiem przyjęcia protestu przez Wydziału Gier 
jest zgłoszenie sędziemu prowadzącemu spotkanie przez trenera zamierzającego 
złożyć protest – woli jego zgłoszenia – najpóźniej do chwili zakończenia meczu (wpis 
do protokołu). 

 
12. Ewentualne kary nałożone na zawodników, trenerów, członków drużyny 

(dyskwalifikacje, zawieszenia itd.) nie mają zastosowania podczas rozgrywek 
Ekstraklasy/ I ligi . 

 

II Etap Turniej Finałowy  
Wrocław, 25-26.08.2018r. 

 
13. W turnieju finałowym udział biorą: 

 

 KS „BARONS” Wrocław - obrońca tytułu 

 Wygrany meczu eliminacyjnego 

 Wygrany meczu eliminacyjnego  

 Wygrany meczu eliminacyjnego  
 

14. Gospodarzem turnieju finałowego jest klub KS „BARONS” Wrocław - obrońca tytułu. 

 
15. Losowanie par finałowych odbędzie się najpóźniej do 7 dniu po zakończeniu rundy 

eliminacyjnej tj. do dnia 17.06.2018r.  
 

16. W losowaniu par, będą uczestniczyły dwie drużyny, które zakwalifikują się do turnieju 
finałowego. 
 

17. Wynik losowania zostanie podany najpóźniej do dnia 18.06.2018r. 
 

 
18. Turniej finałowy jest rozgrywany w systemie 7 zmianowym na zasadzie „podwójnej 

eliminacji” tj. 
 
Sobota 25.08.2018r:  
 

10:00 mecz 1: A-C  
 
12:30 mecz 2: B-D   
 
15:30 mecz 3: przegrani meczów: 1 i 2 (przegrany odpada z turnieju i klasyfikuje się 
na miejscu nr 4 w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2018) wygrany awansuje do 
meczu nr 5.  



  
Niedziela 26.08.2018r:  

 
09:30 mecz 4: wygrani meczu 1 i 2 (wygrany awansuje do meczu nr 6 )  
 
12:00 mecz 5: wygrany meczu 3  i przegrany meczu 4  (baraż - wygrany awansuje do 
meczu nr 6, przegrany odpada z turnieju i klasyfikuje się na miejscu nr 3 w końcowej 
klasyfikacji Pucharu Polski 2018). 
 
15:00 mecz 6: FINAŁ 

 
19. W razie złych warunków atmosferycznych oraz nierokujących prognoz, komisja 

techniczna może podjęć decyzję o rozegraniu turnieju na innych zasadach niż wynika 
to z punktu 18. 

 
20. Mecze rozgrywa się według Regulaminu Ekstraligi 2018 oraz według przepisów 

Polskiego Związku Baseballu i Softballu z wyłączeniem przepisu II.6 (punkt nie 
stosowany) i IV.9 (mecz musi rozstrzygnąć się bez dogrywki).. 

 
21. Zawodnicy – uprawnienia do gry zawodników na podstawie Regulaminu Ekstraligi 

2018 oraz według przepisów Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 
 

22. Przewodniczący Kolegium Sędziów wyznacza skład sędziów do obsługi turnieju. 
Sędzią Głównym Turnieju zostanie wyłoniony do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju 
finałowego.  Mecze w turnieju finałowym będą sędziowane w obsadzie 3 sędziów. 
 

23. Stawki sędziowski są takie same jak w rozgrywkach I Ligi Baseballu: 

 110zł – sędzia główny, 

 90zł – sędzia boczny, 

 65 zł – sędzia zapisowy. 
 

24. Skład Komisji Technicznej - zostanie podany najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem 
turnieju finałowego. 
 

25. Protesty należy składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po 
zakończeniu meczu wraz z wpłaceniem 300zł 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. 
 

26. Ewentualne kary nałożone na zawodników, trenerów, członków drużyny 

(dyskwalifikacje, zawieszenia itd.) nie mają zastosowania podczas rozgrywek 
Ekstraklasy/ I ligi. 

 
27. Koszty organizacji turnieju ponosi organizator. 

 
 
                                                                       Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu 


