POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU
Polish Baseball and Softball Federation
00-132 Warszawa / ul. Grzybowska 5A / tel. +48 691 121 237
e-mail: pzball@wp.pl www.baseballsoftball.pl

KOMUNIKAT nr 15/2017
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie

PUCHARU POLSKI KADETÓW W BASEBALLU
KUTNO 7.10.2017
Organizator:
PZBall zgodnie z art. IV Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na rok 2017 powierza organizację
Pucharu Polski Kadetów w Baseballu (U15) Miejskiemu Klubowi Sportowem „STAL” Baseball i
Softball Kutno
Uczestnicy:
•
•
•

WUKB Centaury Warszawa
BUKS MOS Kruki Augustów
MKS Stal BiS Kutno

Termin rozgrywek:
07.10.2017r
Miejsce rozgrywek:
Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi w Kutnie,
99 – 300 Kutno, ul. Aleja Małej Ligi 1
Zakwaterowanie i wyżywienie
•
•
•
•

Drużyna przyjeżdża na własny koszt.
Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.
Organizator jest w stanie pomóc z zorganizowaniem zakwaterowania i wyżywienia.
UWAGA – REZERWACJI ZAKWATEROWANIA NA MAŁEJ LIDZE TRZEBA DOKONAĆ
DO WTORKU 3.10.2017

Harmonogram meczy:
1. Godzina 10:00 Kruki Augustów – MKS Stal BiS Kutno
2. Godzina 13:00 Centaury Warszawa – Kruki Augustów
3. Godzina 16:00 MKS Stal BiS Kutno – Centaury Warszawa
System rozgrywek:

•
Drużyny rozegrają mecze systemem każdy z każdym
•
Zestaw par oraz kolejność meczy został zaproponowany przez organizatorów za zgodą i
aprobatą uczestniczących klubów.
Drużyny biorące udział w rozgrywkach godzinę przed pierwszym meczem muszą dostarczyć do
Komisji Technicznej:
•
listę startową (nazwisko i imię, data urodzenia, nr licencji)
•
licencje zawodniczek
•
ubezpieczenie drużyny NW SPORT
•
badania lekarskie zawodniczek potwierdzone indywidualnie przez lekarza medycyny
sportowej
•
każdy zawodnik musi posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość i wiek.
•
licencje trenerską osoby prowadzącej drużynę
Zawodnicy:
• Junior Młodszy U15 – przedział wieku 13 do 15 lat, (na rok 2017, najstarszy rocznik 2002),
• Dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 12 lat w kategorii Junior Młodszy.
• W kategoriach Junior Młodszy, Młodzik i Teeball dopuszczone są pałki metalowe.
Mecz:
Mecze trwa 7 zmian lub 2 godziny 30 minut. Jeśli zostaje mniej niż 10 min do upływu
regulaminowego czasu nie rozpoczynamy nowej zmiany.
• Mecz zostaje zakończony przed czasem gdy:
− Jedna z drużyn osiągnie 20 pkt przewagi po 3 zmianie (2 i pół gdy jest to gospodarz)
− Jedna z drużyna osiągnie 15 pkt przewagę po 4 zmianie ( 3 i pół gdy jest to gospodarz)
− Jedna z drużyna osiągnie 10 pkt przewagi po 5 zmianie (4 i pół gdy jest to gospodarz)
•
W przypadku gdy warunki pogodowe bądź inne zjawiska atmosferyczne nie pozwolą na
kontynuowanie gry, mecz uważa się za odbyty w przypadku rozegrania 4 zmian.
•
Do rozstrzygnięcia zawodów stosuje się przepisy gry baseball.
•
Pozostałe wytyczne zgodne z regulaminem młodzieżowych rozgrywek PZBall na 2017r .
•
W przypadku innych, nie przewidzianych tym regulaminem zdarzeń ostateczną decyzję
podejmuje komisja techniczna.

•

Ustalanie kolejności:
Kolejność końcową ustala się według liczby zwycięstw. W przypadku gdy drużyny mają jednakową
liczbę zwycięstw, w celu wyznaczenia kolejności stosuje się zasady z regulaminu I ligi.
Sędziowie:
Listę sędziów mających rozstrzygać w zawodach wyznacza Przewodniczący
PZBall przed zawodami.

Kolegium Sędziów

Protesty:
Protesty należy zgłaszać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po zakończeniu meczu,
i wpłaceniu 300 PLN kaucji na poczet PZBall’u, która będzie zwracana w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia protestu.

Protest powinien być rozpatrzony niezwłocznie, najpóźniej przed kolejnym meczem drużyny, która
protest złożyła.

Komisja techniczna:
1. Tomasz Kosak – przewodniczący (Przedstawiciel Kolegium Sędziów)
2. Pietrzak Andrzej – członek (przedstawiciel organizatora)
3. Paweł Szczepanik – członek (przedstawiciel PZBall)

Zarząd PZBall
Otrzymują
Organizator
Kluby uczestniczące w turnieju
Kolegium Sędziów
Członkowie Zarządu

