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KOMUNIKAT nr 23/04/2018
z dnia 06.04.2018 r.
w sprawie
PUCHAR POLSKI U12 BASEBALL / MP U16 SOFTBALL
WSPÓŁPRACA Z MAŁĄ LIGĄ
Polski Związek Baseballu i Softballu ma przyjemność ogłosić duży krok naprzód w naszej
współpracy z Małą Ligą. Ta unikalna nowa umowa połączy nasze dwa tegoroczne turnieje narodowe
z podobnymi wydarzeniami w rozgrywkach Małej Ligii (działanie obecnie praktykowane w
Czechach).
Program ma wiele korzyści dla klubów (mniejsze koszty, większa wygoda) oraz dla Federacji
(mniejsza trudność w organizowaniu gospodarzy turnieju oraz niższe koszty). Jesteśmy także
podekscytowani długoterminowymi korzyściami bliższej współpracy z organizacją Małej Ligi.
W sezonie 2018, współpraca wpłynie na dwa wydarzenia PZBall:
zaobserwowane) oraz Baseball U12 Puchar Polski.

MP Softball U16 (zawody

Aby współpraca odbyła się efektywnie będą konieczne zmiany terminów, przystosowanie zasad oraz
procesu rejestracji klubów PZBall. Szczegóły znajdują się poniżej.
TERMINY:
Puchar Polski Baseball U12 będzie teraz rozgrywany w weekend 1-3 czerwca 2018, w kompleksie
Małej Ligi w Kutnie. Wstępnie przekazany termin 25-27 maja dłużej nie obowiązuje.
Softball MP U16 (Turniej Pokazowy) również odbędzie się w tym samym terminie i miejscu - w
Kutnie, 1-3 czerwca 2018. Wstępnie przekazany termin 6-10 lipca dłużej nie obowiązuje.
REJESTRACJA:
Turnieje będą w zasadzie w tym samym czasie, co wydarzenia PZBall oraz Mistrzostwa Narodowe w
tej kategorii wiekowej w systemie Małej Ligi.
W celu uczestniczenia zarówno w PP Baseball U12, jak i Softball MP U16, drużyna musi być
zarejestrowana, jako członek Małej Ligi. Drużyny będą musiały także osobno się zarejestrować na
Weekend Małej Ligi (termin 21 maja 2018r.). Drużyny, które już to zrobiły nie muszą wykonywać
żadnych dodatkowych czynności związanych z rejestracją.

Szczegóły dotyczące rejestracji w Małej Lidze oraz Weekendów Małej Ligi zostały już rozesłane do
klubów. Jednakże, jeżeli nie otrzymaliście tej informacji lub macie dodatkowe pytania, zapraszamy
do kontaktu bezpośrednio z Małą Ligą lub Robertem Szwajkowskim (Regionalnym Koordynatorem
Małej Ligi).
Proszę zauważcie, że Mała Liga oficjalnie zamknęła swój proces rejestracyjny 31 marca 2018.
Jednakże, aby wprowadzić naszą współpracę, przedłużyli termin rejestracji do końca dnia w
czwartek, 12 kwietnia 2018.
Członkostwo w Małej Lidze wiąże się z opłatą, ale jest ona dość mała biorąc pod uwagę korzyści
jakie zapewnia swoim członkom, np. bardzo niedrogie koszty zakwaterowania na terenie kampusu
Małej Ligi.

KOSZTY UCZESTNICTWA:
W celu uczestniczenia w Softball MP U16, każda drużyny musi zapłacić PZBall opłatę w wysokości
100 PLN, aby pomoc pokryć koszty sędziów. Nie ma dodatkowych opłat do PZBall za uczestnictwo
w Baseball U12 PP.
Każda liga musi dokonać opłaty wpisowej Małej Ligi wg. zasad dotyczących udział w "Weekendach
Małej Ligi" (200 PLN, opłata ta również pokryje noclegi).

ZASADY:
Dla obu turniejów będziemy modyfikować niektóre zasady, aby wprowadzić standardy Małej Ligi.
Dotyczy to bardziej baseballu niż softballu, ale szczegóły znajdują się poniżej:
Sezon zasadniczy
Aby drużyna mogła wziąć udział w Mistrzostwach musi rozegrać i udokumentować 12
meczów sezonu zasadniczego. Każdy zawodnik drużyny turniejowej musi rozegrać minimum
60% sezonu zasadniczego - patrz Regulamin Rozgrywek Małej Ligi 2018, punkt VIIa str. 47.
[Nie jest to tak trudno jak może wyglądać. Możemy tłumaczyć jak to zorganizować.]
Wiek ligowy BASEBALL (10 - 12 lat)
Wiek ligowy w kategorii Little League baseball na sezon 2018 obejmuje zawodników
urodzonych pomiędzy 1 Maja 2005 a 31 Sierpnia 2008 (dotyczy sezonu turniejowego). W
przypadku udziału drużyn, które nie będą mogły spełnić wymogów dotyczących wieku
zawodników, będzie rozegranie imprezy w dwóch grupach (A i B) w tym samy miejscu i
czasie:
Grupa A (Mała Liga) - wszystkie drużyny, które spełniają wymogi dotyczące wieku
zawodników;
Grupa B (PZBALL) - drużyny, które nie są w stanie spełnić wymogu wiekowego Małej
Ligi.
Zwycięzca grupy "A" uzyska tytuł Mistrza Polski Małych Lig i awansuje do Turnieju
Kwalifikacyjnego Mistrzostw Regionu Europy i Afryki Małej Ligi Baseballowej, które odbędą
się w Kutnie w dniach 12 - 17 lipca 2018.

Zwycięzca grupy "B" zagra ze zwycięzcą grupy A o Puchar Polski Młodzików.
Jeżeli wszystkie drużyny spełnią wymogi dot. wieku zawodników, zwycięzca Pucharu Polski
uzyskuje awans do Turnieju Kwalifikacyjnego Mistrzostw.
Wiek ligowy SOFTBALL (13 - 16 lat)
W przypadku softballu obowiązuje kategoria wiekowa PZBall. Mecz finałowy odbędzie się o
tytuł Mistrza Polski PZBall.
Drużyny Małej Ligi Softballu zainteresowane uzyskaniem tytułu Mistrza Polski Małej Ligi lub
awansem do Mistrzostw Europy i Afryki (w dniach 12-15 lipca 2018 w Holandii) będą
musiały rozegrać dodatkowy mecz według regulaminu Małej Ligi (wiek, sezon zasadniczy,
granice ligi, przepisy gry). Zainteresowane drużyny muszą zgłosić ten fakt w biurze Małej Ligi
do dnia 15 maja 2018 r.
Gra Obowiązkowa (baseball/softball)
Drużyna w każdym meczu musi spełnić wymóg dotyczący gry obowiązkowej:
Jeśli w składzie drużyny turniejowej jest 13 lub więcej zawodników w momencie rozpoczęcia
meczu, wtedy każdy zawodnik musi spełnić wymóg gry obowiązkowej - minimum 1 raz na
pałce. Jeśli w składzie drużyny turniejowej jest 12 lub mniej zawodników w momencie
rozpoczęcia meczu, wtedy każdy zawodnik musi spełnić wymóg gry obowiązkowej minimum 6 autów pod rząd w obronie i co najmniej 1 raz na pałce.
Ilość zawodników (baseball/softball)
Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników + 3 trenerów.
Przepisy dotyczące miotaczy (baseball/softball)
Podczas rozgrywek turniejowych muszą obowiązywać przepisy Małej Ligi dla miotaczy.

Zarząd chciałby skorzystać z tej możliwości, aby podziękować Arkowi Żurkowskiemu i Robertowi
Szwajkowskiemu za ich pomoc we wprowadzeniu tego pomysłu w życie.

Zarząd PZBall

