POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU
e-mail: pzball@wp.pl,
www.baseballsoftball.pl

REGULAMIN
PUCHARU POLSKI – SOFTBALL
Sezon 2018
1. Wstęp:
Cztery drużyny wezmą udział w Pucharze Polski sezonu 2018:
 BUKS Gepardy Żory
 Hrabiny Wrocław
 MKS Stal BiS Kutno
 Warsaw Diamonds.
Odbędzie się 6-7 października w Kutnie, Aleja Małej Ligi 1
2. System rozgrywek:
 Każda drużyna zagra ze sobą raz zgodnie z harmonogramem.
 Szczegółowy harmonogram prezentuje się jak poniżej.
 Drużyny będą ulokowane w poniższym harmonogramie zgodnie z wynikami
losowaniem z dnia 01.10.2018.
 Obowiązuje system rozgrywek według Tabeli Bergera:
SOBOTA:
10:00-12:15 – BUKS Gepardy Żory vs. Warsaw Diamonds
12:45-15:00 – Hrabiny Wrocław vs. MKS Stal BiS Kutno
15:30-17:45 – Warsaw Diamonds vs. MKS Stal BiS Kutno
NIEDZIELA:
09:00-11:15 – BUKS Gepardy Żory vs. Hrabiny Wrocław
11:45-14:00 – Hrabiny Wrocław vs. Warsaw Diamonds
14:30- 16:45 – MKS Stal BiS Kutno vs. BUKS Gepardy Żory



Pierwsza drużyna w harmonogramie jest gospodarzem meczu:
W przypadku równej ilości zwycięstw dwóch zespołów decyduje bezpośredni mecz. W
przypadku równej ilości zwycięstw trzech lub więcej drużyn o ostatecznej klasyfikacji
decydują w kolejności: - najmniejsza ilość straconych obiegów w meczach pomiędzy
zainteresowanymi drużynami, przeliczona na ilość rozegranych w obronie zmian; największa ilość obiegów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami, przeliczona na ilość rozegranych w ataku zmian.

3. Mecz:
 Mecze odbywają się na czas, każdy mecz trwa 7 zmian lub 2 godziny 15 minut. Jeśli
mecz nie zostanie zakończony na czas po upływie równo co do minuty 2 godzin 15 min,
mecz kończy się w z końcem tej zmiany. Jeśli zostaje mniej niż 10 min w meczu, nie
można zacząć nowej zmiany.
 Komisja Techniczna Pucharu Polski wraz z porozumiem z PZBall ma prawo do zmiany
długości meczu ze względu na zjawiska pogodowe.
 Pozostałe wytyczne zgodne z regulaminem rozgrywek PLSK & ESF.
4. Koszty:
 Drużyna zobowiązuje się wpłacić 150 PLN wpisowego w sobotę 7 października przed
rozpoczęciem turnieju do osoby reprezentującej 4 Team Softball & Baseball.
 Drużyna przyjeżdża na własny koszt.
 Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.
 Organizator jest w stanie pomóc z zorganizowaniem tańszego zakwaterowania.
 Koszty organizacji turnieju pokrywa organizator (Stal BiS Kutno i 4 Team Softball &
Baseball).
 PZBall dostarczy puchar.
5. Sędziowie:
 Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza na mecz dwóch sędziów oraz
sędziego zapisowego, posiadających licencje PZBall. Stawki sędziowskie są takie
same, jak w PLSK.
 Komisja Techniczna: Tomasz Plutarski, Małgorzata Banaszyńska, Paweł Szczepanik.
6. Drużyny biorące udział w rozgrywkach godzinę przed pierwszym meczem muszą
dostarczyć do Komisji Technicznej:
 listę startową
 ubezpieczenie drużyny NW SPORT
 badania lekarskie zawodniczek
7. Zawodniczki:
 Jednocześnie na płycie boiska mogą znajdować się maksymalnie 3 zawodniczki bez
obywatelstwa polskiego. Ilość takich zawodniczek na ławce rezerwowych jest
nielimitowana. Minimalny wiek zawodniczki to dziewczęta urodzone w roku 2004.

8. Protesty:
 Protesty należy zgłaszać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po
zakończeniu meczu, i wpłaceniu 200 PLN kaucji w ciągu 48 godzin na koncie PZBall’u,
która będzie zwracana w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Wiceprezes ds. Softball’u
Tomasz Plutarski

