Komunikat nr 52/2019
dotyczy organizacji turnieju Pucharu Polski U 12 w ramach turnieju kwalifikacyjnego
Mistrzostw Polski Little League Baseball
Na podstawie paragrafu 4 ust. 1 oraz paragrafu 9 Regulaminu Młodzieżowych Zawodów
Baseballowych na sezon 2019 postanawia się co następuje:

·0 W dniach 7-9 czerwca 2019 roku w Kutnie zorganizowany zostanie turniej Kwalifikacyjny
do Mistrzostw Europy i Afryki Małej Ligi w kat. Little League Baseball będący zarazem
turniejem o Puchar Polski w kategorii U12.

·1 Organizatorem są Mała Liga Polska oraz Polski Związek Baseballu i Softballu.
Organizator do realizacji turnieju zaprasza Kluby w nim uczestniczące na zasadzie
współorganizacji.

·2 Obowiązki współorganizatorów zostaną określone przez Dyrektora Sportowego Zawodów.
·3 Uprawnionymi do udziału w Turnieju są:
·4 kluby, które do dnia 31 maja 2019 roku potwierdzą mailowo start w grupie A – PZBall i
spełnią do dnia 6 czerwca br. wymogi określone w § 11 ust. 2 i § 46 Regulaminu
Rozgrywek Młodzieżowych w Baseballu na sezon 2019
lub

·5 kluby/drużyny, które spełniły wymogi dot. udziału w Mistrzostwach Polski Małych Lig
tj;

·6 Dokonały rejestracji w Małej Lidze na sezon 2019 i uiściły opłatę rejestracyjną.
·7 Dokonały rejestracji na trzeci „Weekend Małej Ligi” i dokonały stosownej opłaty do
dnia 31 maja 2019.

·8 Rozegrały i udokumentowały 12 meczów sezonu zasadniczego Małej Ligi
·9 Każdy zawodnik drużyny turniejowej musi rozegrać minimum 60% sezonu
zasadniczego.

·10 Kluby, które dokonały wcześniejszej rejestracji oraz opłaty startowej do „Weekendu Małej
Ligi” mają pierwszeństwo do rezerwacji noclegów.

·11 Zasady przeprowadzania zawodów:
·12 Wiek małoligowy (10 –12 lat) w kategorii Little League Baseball na sezon 2019
obejmuje zawodników urodzonych pomiędzy 01 wrzesień 2006 – 31 sierpień 2009

(dotyczy sezonu turniejowego). Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie
zawodników drużyn grających w grupie PZBall, objętych kategorią określoną w § 4
ust. 1 lit. b) Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych w baseball na sezon 2019.

·13 Przepisy gry:
W turnieju obowiązują oficjalne przepisy Małej Ligi Baseballowej.

·14 Ilość zawodników:
Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników + 3 trenerów.

·15 System rozgrywek:
·16 System meczy turniejowych opracowany zostanie zgodnie z zasadami określonymi w
paragrafie 55 Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Baseballowych na sezon 2019 w
zależności od ilości drużyn potwierdzonych w zgłoszeniach.

·17 Drużyny/Kluby rozstawione zostaną do dwóch grup: Grupa A – PZBall (drużyny
zgłoszone i potwierdzone do PZBall) i Grupa B – LLB (drużyny spełniające warunki
startu w Mistrzostwach Polski Małych Lig).

·18 Zastrzega się, że w przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zespołów do grupy A –
PZBall, zespół/zespoły zostaną włączone do wspólnego turnieju o Mistrzostwo Polski
Małej Ligi będący zarazem turniejem o Puchar Polski. W tym przypadku drużyny te
zostaną rozstawione po jednej do danej grupy.

·19 Losowanie zespołów do grup odbędzie się pod przewodnictwem Dyrektora
Sportowego Zawodów.

·20 Przy założeniu, że do rozgrywek w grupie A – PZBall przystąpi 3 i więcej drużyn, finał
o Puchar Polski zagrają drużyny, które zajęły odpowiednio miejsca I. w grupach.
Organizator może zdecydować o rozgrywaniu meczy o kolejne miejsca przy
zachowaniu odpowiednio powyższej zasady.

·21 W przypadku rozgrywania turnieju z podziałem na grupy, o którym mowa powyżej patrz lit. c), o Mistrzostwo Polskiej Małej Ligi zagrają drużyny spełniające warunki ust.
4 pkt. 3 oraz zajęły odpowiednio najwyższe lokaty w swoich grupach rozgrywkowych.

·22 Inne postanowienia
·23 Mecze trwają 6 zmian.
meczach finałowych o poszczególne miejsca w turnieju drużyna
gospodarz/gość jest wyłoniona poprzez losowanie przeprowadzone przez
sędziego zawodów.

·24 W

·25 Drużyna w każdym meczu musi spełnić wymóg dotyczący gry obowiązkowej.
·26 (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).

·27 W turnieju dla miotaczy obowiązują przepisy Małej Ligi (patrz wyciąg z
regulaminu).

·28 W turnieju używa się pałek zgodnych z regulaminem Małej Ligi.
·29 W przypadku braku sędziego zapisowego na danym meczu, drużyna nie biorąca
udziału w meczu wyznacza osobę do prowadzenia zapisu protokołu oraz obsługi
tablicy.

·30 Klasyfikacja sportowa:
·31 Zwycięzca turnieju (spełniający warunki regulaminu Małej Ligi) zdobędzie
automatycznie tytuł Mistrza Polski Małych Lig i awansuje do Turnieju
Kwalifikacyjnego Mistrzostw Regionu Europy i Afryki Małej Ligi, który odbędzie się w
Kutnie w dniach 12-17 lipca 2019.

·32 Tytuł zdobywcy Pucharu Polski PZBall w kat. U12 zdobędzie zwycięzca meczu
pomiędzy drużynami które zajęły I miejsca w swoich grupach.

·33 W przypadku zajęcia I miejsca w grupie B – LLB przez drużynę tzw. Interligę, prawo
do rozgrywania meczu finałowego o Puchar Polski PZBall w kat. U12 ma
drużyna/klub spełniająca warunek artykułu XI Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych
w Baseballu na sezon 2019.

·34 Przewidywany program „Weekendu Małej Ligi”:
- ustala się, że Kluby będące członkami PZBall oraz zarejestrowane do Programu Małej
Ligi, dla usprawnienia kontroli dokumentacji i dopuszczenia drużyn do zawodów winny
przesyłać drogą mailową, najpóźniej do 4 czerwca 2019 roku następujących
dokumentów:
PUCHAR POLSKI – na adres pzball@wp.pl
- zdjęcie lub skan listy zawodników.
Mistrzostwa Polski Małych Lig – na adres rrobi5@op.pl
- Dokumenty określone i przekazane przez Administratora Dystryktu (patrz Lista
Kontrolna Wymaganych Dokumentów).
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM GODZINOWY
W OPARCIU O POSIADANE ZGŁOSZENIA

7 czerwca 2019 Piątek
godz. 13.30 -- weryfikacja dokumentów drużyn grających pierwsze mecze turnieju
godz. 14.30 -- Mecze turniejowe (w zależności od ilości drużyn mecze)
godz. 20.30 -- Odprawa techniczna sala konferencyjna w bloku B (weryfikacja oryginałów
dokumentacji drużyn, ustalenie zasad przeprowadzenia zawodów – kwestie
organizacyjne)
8 czerwca 2019 Sobota
Mecze turniejowe -- godz. 8.30; 11.30; 14.30; 17.00.
9 czerwca 2019 Niedziela

Mecze półfinałowe -- godz. 9.00.
Mecze o miejsca V -- VI godz. 11.30.
Mecze o miejsca I – IV – godz. 13.30.
Zakończenie i podsumowanie 15 min. po zakończeniu ostatniego meczu finałowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności i godzin rozgrywania
poszczególnych meczy biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne jak i atmosferyczne.

·35 Na czas turnieju powołana jest Komisja Techniczna działająca w składzie:
Dyrektor sportowy turnieju - Paweł Szczepanik – Członek Zarządu PZBall ds. młodzieży
– pawel.szczepanik@baseballsoftball.pl.
Administrator Dystryktu Małej Ligi - Robert Szwajkowski – rrobi5@op.pl.
Sędzia główny zawodów - wyznacza Kolegium Sędziów.

·36 Biuro turnieju mieści się w budynku B5 – telefon kontaktowy Paweł Szczepanik 607 045
078.

·37 Klauzula informacyjna dla uczestników „Weekendu Małej Ligi" dotycząca przetwarzania
danych osobowych.

·38 Organizator informuje, że będzie
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:

·39 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w
rozgrywkach sportowych, jest Fundacja Mała Liga Baseballu oraz Polski Związek
Baseballu i Softballu.

·40 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.

·41 Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań statutowych
organizacji.

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

·43 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.

·44 Dane osobowe Pani/Pana i dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania
pozytywnego wizerunku Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe
mogą być udostępniane na portalach internetowych oraz mediom regionalnym i
ogólnopolskim.

·45 Przewidywani odbiorcy danych: kluby i stowarzyszenia, urzędy miast i gmin.
·46 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.

·47 Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Małej Ligi Baseballu
oraz Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych w Baseballu na sezon 2019 oraz z
przyjęciem do wiadomościb powyższych klauzul.

·48 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Dyrektor sportowy zawodów
/-/ Paweł Szczepanik

