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Warszawa, 4 czerwca 2018 roku

Komunikat nr 26/OOM/2018
dotyczy organizacji turniejów eliminacyjnych do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2018
na podstawie Regulaminu Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 2018, Zarząd PZBall informuje:
1. Akces uczestnictwa w turniejach eliminacyjnych do finału OOM 2018 zgłosiły się następujące drużyny
(kolejność drużyn według nazwy miejscowości):
STREF A [Klub (Województwo)]: BUKS "KRUKI" AUGUSTÓW (PDL); UKS YANKEES DZIAŁDOWO (W-M);
WUKB CENTAURY WARSZAWA (MAZ)
STREFA B [Klub(Województwo)]: MKS STAL BiS KUTNO (ŁDZ); TSB DEMONY MIEJSKA GÓRKA (WLP);
UKS DĘBY OSIELSKO (K-P); UKS WILKI WITNICA (LBU), KS MAZOWSZE (K-P)
STREFA C [Klub(Województwo)]: MKS JASTRZĄB JASTRZĘBIE ZDRÓJ (SL); KS SILESIA RYBNIK (SL);
KS BASEBALL WROCŁAW (DLŚ); BUKS GEPARDY ŻORY (SL).
2. Potwierdzenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie do Biura Związku listy startowej zawodników
(par. 14 ust. 1) oraz wniesienie regulaminowej kaucji (par. 10 ust. 2) do końca dnia 7 czerwca 2018 roku.
3.

Turnieje eliminacyjne do finału OOM 2018 w poszczególnych strefach:

Strefa A: 15 – 17 czerwca 2018 r. w Działdowie
Strefa B: 15 – 17 czerwca 2018 r. w Miejskiej Górce
Strefa C: 25 – 26 maja 2018 r. w Żorach i Rybniku
4.

Program zawodów dla poszczególnych stref:

STREFA A – turniej eliminacyjny w DZIAŁDOWIE
TERMINARZ MECZY ZOSTANIE OKREŚLONY PRZEZ ORGANIZATORA W UZGODNIENIU Z PZBALL

STREFA B – turniej eliminacyjny w MIEJSKIEJ GÓRCE

I mecz godz.
II mecz godz.

Plan Gier 15.06.2018r.
14:00 MKS Stal BiS Kutno – BUKS Wilki Witnica
17:30 TSB Demony Miejska Górka – UKS Dęby Osielsko

III mecz godz. 08:30
IV mecz godz. 11.45
V mecz godz. 15:00
VI mecz godz. 18.00

Plan Gier 16.06.2018r.
BUKS Wilki Witnica – UKS Dęby Osielsko
MKS Stal BiS Kutno – TSB Demony Miejska Górka
TSB Demony Miejska Górka – BUKS Wilki Witnica
UKS Dęby Osielsko – MKS Stal BiS Kutno

5.

Do Finału OOM awansują po dwa zespoły z danej strefy, które zajmą kolejno miejsce I i II.

6. Drużyny, które zajmą w strefach III miejsce, w celu ustalenia dalszej klasyfikacji drużyn (miejsca od 7 do
9) Mistrzostw Polski i OOM rozegrają w terminie do 9 lipca br. dodatkowy turniej. W przypadku braku
możliwości rozegrania turnieju klasyfikacja miejsc 7 do 9 zostanie ustalona korespondencyjnie.
7. Organizatorzy turniejów eliminacyjnych mają obowiązek w terminie 7 dni złożyć pełen raport z
organizacji i przebiegu zawodów.
- Przypomina się o zapewnieniu informacji o wynikach i ewentualnych danych statystycznych dla Związku,
uczestników, Komisji Technicznej i sędziów po każdym dniu zawodów.
- Dopuszcza się przekazanie wyników i statystyk za pomocą łączności elektronicznej najpóźniej do 3 godzin
po zawodach.
8. Dalsza klasyfikacja drużyn (miejsca od 10 do 12) ustalone zostaną według liczby zwycięstw. W
przypadku gdy drużyny mają jednakową liczbę zwycięstw, w celu wyznaczenia kolejności stosuje się zasady
z regulaminu I ligi.
9. System i kolejność meczy należy ustalić z uwzględnieniem par. 52 Regulaminu. Dopuszcza się
możliwość zgłoszenia przez Organizatora wniosku o zmianę systemu do PZBall.
10. W turniejach eliminacyjnych Organizatorów nie jest zobowiązany do zapewnienia trofeów i nagród
sportowych.
11. Wyciąg z regulaminu zawodów:
1) Wiek zawodników: 13-15 lat (rocznik 2003, 2004, 2005 oraz czterech zawodników z rocznika 2006).
2) W przypadku kiedy organizator nie wyznaczył godz. odprawy technicznej, wszystkie drużyny biorące
udział w tych rozgrywkach obowiązkowo jedną godzinę przed pierwszym meczem muszą dostarczyć
do Komisji Technicznej:
- listę zawodników zgłoszonych do turnieju, 3 sztuki wg wzoru: Lp, nazwisko, imię, data urodzenia
(dd-mm-rrrr), nr licencji,
- licencje zawodników,
- ubezpieczenie drużyny NW SPORT,
- aktualną kartę zdrowia z orzeczeniem lekarskim dopuszczającym do uprawiania sportu,
- licencja trenera prowadzącego drużynę.
- w przypadku zawodników 12 letnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców oraz lekarza na udział
w wyższej grupie wiekowej
3) Zawodnicy, którzy nie posiadają ważnych dokumentów nie będą dopuszczeniu przez sędziego do
zawodów.
4) Na odprawie przed turniejowej stawia się trener lub kierownik drużyny z kompletem dokumentów.
Jednak jeżeli drużyna w ogóle nie stawi się na boisku zgodnie z ustalonym terminarzem zostanie
zdyskwalifikowana.
5) Drużyna przyjeżdża na własny koszt. Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.
6) Mecze rozgrywane są wg przepisów Polskiego Związku Baseballu i Softballu.
7) Obowiązują pałki metalowe.
8) Czas gry: 7 zmian. Mecz zostaje zakończony gdy jedna z drużyn osiąga przewagę jeśli:
- drużyna osiągnie 20 pkt przewagi po trzeciej zmianie,
- mecz trwa co najmniej 3,5 zmiany a przewagę osiąga zespół gospodarza,
- drużyna osiągnie 15 pkt przewagi po czwartej zmianie:
mecz trwa co najmniej 4,5 zmiany a przewagę osiąga zespół gospodarza,
- drużyna osiągnie przewagę 10 punktów:
mecz trwa co najmniej 5 zmian a przewagę osiąga zespół gości.
9) W razie złych warunków atmosferycznych, mecz może być zakończony po 4 pełnych zmianach.
10) Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.
11) Klasyfikacja końcowa: ostateczna kolejność ustalana będzie wg następujących kryteriów:
- zdobyte punkty,
- bezpośredni pojedynek,
- przy trzech lub więcej drużynach – liczba straconych obiegów,
- los.
12) Drużyny z miejsca pierwszego i drugiego awansują bezpośrednio do finału OOM.

13) Drużyna, która awansuje do udziału w turnieju finałowym OOM ma prawo i obowiązek
uczestnictwa w finale. W przypadku nie stawienia się na turniej finałowy klub zostaje
zdyskwalifikowany bez przydziału miejsca w turnieju.
14) Na 15 minut przed meczem drużyny dostarczają sędziemu zapisowemu oryginał line-up.
15) Lista startowa (line-up) obejmuje wszystkich zawodników: nazwisko i imię, pozycja na boisku,
kolejność na pałce, nr na koszulce zawodnika.
16) W czasie turnieju działa komisja techniczna w składzie.
17) Protesty:
- Protesty należy składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po zakończeniu meczu
i wpłaceniu 300 zł kaucji na poczet PZBall, 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.
12. Klauzula informacyjna dla uczestników dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) informuję:
a)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w rozgrywkach sportowych
jest Polski Związek Baseballu i Softballu – Pani Jolanta Milczarek Dyrektor Biura

b)

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych – w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane
podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

c)

Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań statutowych organizacji.

d)

Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych
osobowych.
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

e)

Niniejszym informuje się, że dane osobowe przetwarzane będą wyłączanie przez okres niezbędny do
zrealizowania zadania wynikającego
z ustawy wskazanej w pkt. 3 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych.

f)

Przewidywani odbiorcy danych: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu Młodzieżowego, kluby
i stowarzyszenia, urzędy miast i gmin.

g)

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Ponadto może złożyć podanie/wniosek mające na celu realizację uprawnienia w
zakresie prawa do kontroli przetwarzanych jej danych osobowych.

h)

Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu rozgrywek młodzieżowych na sezon
2018 PZBall z akceptacją powyższych klauzul.

Otrzymują:
Kluby - uczestnicy turniejów eliminacyjnych
Kolegium Sędziów
Paweł Szczepanik
Członek Zarządu
ds. programów młodzieżowych

