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KOMUNIKAT nr 1/07/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie organizacji
TURNIEJU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW ‘2017
oraz
PUCHARU POLSKI JUNIORÓW ‘2017 w BASEBALLU
W związku z podjętą, na wniosek większości klubów, decyzją o przełożeniu terminu
finałowego turnieju Mistrzostw Polski Juniorów U 18, Zarząd Polskiego Związku Baseballu
i Softballu postanowił:
1. Wyznaczyć termin 24-26 sierpnia 2017 r. na rozegranie Pucharu Polski Juniorów U 18
(PP U 18 2017 rok). [Jeśli liczba drużyn usprawiedliwi to, turniej będzie rozgrywany w
krótszym okresie - 25-26 sierpnia.]
2. Wyznaczyć termin 15-17 września 2017 r. na rozegranie Mistrzostw Polski Juniorów U18
(MP U 18 2017 r.).
3. Ustalić termin pisemnych zgłoszeń dla organizatora PP U 18 ‘2017 do końca dnia 20
lipca 2017.
4. Ustalić termin pisemnych zgłoszeń uczestnictwa MP U 18 ‘2017 i/lub PP U 18 ‘2017 oraz
wpłaty kaucji zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych do końca dnia 20
lipca 2017 r.
Inne postanowienia organizacyjno-regulaminowe.
1.

System rozgrywek.

1. System rozgrywek dla danego turnieju zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń zgodnie
z Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2017 oraz założeń ogólnych przyjętych
przez Zarząd PZBall.
2. Ustalenia szczegółowego harmonogramu rozgrywek dokona Komisja Techniczna w oparciu
o paragraf 53 Regulaminu, na podstawie zgłoszeń i terminowej wpłaty kaucji, nie później niż 10
dni przed ustalonym terminem rozgrywek.
2.1 W przypadku rozgrywania turnieju z podziałem na grupy, 2 zespoły, które zajęły najlepsze
lokaty w 2016 roku zostają rozstawione, a pozostałe drużyny należy dolosować do grup na
zmianę A,B,A,B itd.
2.2 W turnieju MP 2017 rozegrany zostanie także mecz o 5 i 6 miejsce pomiędzy drużynami z
miejsc 3 w grupie. Kolejne miejsca w klasyfikacji końcowej ustalane są w następujący
sposób: drużyny z miejsc 4 w grupach zajmują miejsce 7-8, z miejsc 5 w grupach zajmują
miejsce 9-10 w klasyfikacji końcowej.

2.3 W turnieju PP 2017 ustala się następującą klasyfikację końcową: miejsca 1 do 4 zgodnie
regulaminem zawodów. Kolejność drużyn na miejscach 5-… w klasyfikacji końcowej ustala
się zgodnie paragrafem 56 Regulaminu.
3. Klub – gospodarz turnieju zobowiązany jest nie później niż 14 przed zawodami przedłożyć
Związkowi informacje zgodnie z paragrafem 14 Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach
zastosowanie może mieć zapis par. 14 ust. 1 lit. f).
4. Kwestie nie ujęte w niniejszym komunikacie określa Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych na
sezon 2017.

Uwaga wszelkie pytania dotyczące niniejszego komunikatu proszę kierować do Koordynatora
Programów i Rozgrywek Młodzieżowych PZBALL, Członka Zarządu p. Pawła Szczepanika
mail. pawel.szczepanik@baseballsoftball.pl

Zarząd PZBall

