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Komunikat nr 55/2019
dotyczy organizacji turnieju Mistrzostw Polski U 23
·0 Turniej o Mistrzostwo Polski w kat. U23 zwany dalej "Mistrzostwami" odbędzie się w
dniach 8 – 11 sierpnia 2019 roku w Osielsku
·1 Organizatorem Mistrzostw jest klub KWK CONSTRUCTION UKS DĘBY OSIELSKO.
·2 Uczestnicy Mistrzostw:
1) MKS „STAL” BiS KUTNO
2) UKS „DĘBY” OSIELSKO
3) TSB DEMONY MIEJSKA GÓRKA
4) KS BASEBALL WROCŁAW
5) KS WARSAW DRAGONS
6) BUKS GEPARDYŻORY
·3 Obowiązki klubów uczestniczących w zawodach określa
Młodzieżowych Zawodów Baseballowych na sezon 2019.

art.

IV

Regulaminu

·4 Dokładny termin odprawy technicznej oraz weryfikacji zawodników do zawodów określony
będzie przez organizatora zawodów w porozumieniu z Komisją Techniczną. Wymagane
dokumenty określają zapisy Artykułu XI i XII regulaminu.
·5 Turniej rozegrany zostanie z podziałem na grupy. Mecze grupowe rozgrywa się „każdy z
każdym”, mecz o miejsca V-VI rozgrywają drużyny, które zajmą w grupach miejsca III;
drużyny, które zajmą w grupach miejsca I i II rozgrywają półfinał wg. zasady I miejsce gr.
A z II miejsce z gr. B oraz I miejsce gr. B z II miejsce z gr. A; zwycięzcy z meczy
półfinałowych grają o Mistrzostwo Polski, drużyny pokonane w półfinałach grają o miejsce
III.
·6 W przypadku wycofania się drużyny/drużyn system rozgrywek ulega zmianie na zgodny z
par. 55 przy założeniu, że jedna drużyna może rozegrać maksymalnie 2 mecze dziennie.
Podział na grupy zgodnie z zasadą, że mistrz i wicemistrz są rozstawieni, a kolejne drużyny
będą dolosowywane.
Grupa A

Grupa B

·7 MKS „STAL” BiS Kutno (Mistrz Polski 2018)

4) UKS DĘBY Osielsko (V-ce Mistrz Polski 2018)
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PRZEWIDYWANY
ZGŁOSZENIA

HARMONOGRAM

8 sierpnia 2019 Czwartek

GODZINOWY

W

OPARCIU

O

POSIADANE

godz. 12.30 mecz grupy A (1-3)
godz. 16.00 mecz grupy B (4-6)
9 sierpnia 2019 Piątek
godz. 9.00 mecz grupy A (2-1)
godz. 12.30 mecz grupy B (5-4)
godz. 16.00 mecz grupy A (3-2)
10 sierpnia 2019 Sobota
godz. 9.00 mecz grupy B (6-5)
Mecze półfinałowe:
godz. 13.00 – I m. gr.A – II m. gr. B
godz. 16.00 – I m. gr.B – II m. gr. A
Kolejność meczy półfinałowych może zostać zamieniona w przypadku gdy mecz o godz.
9.00 będzie decydował o miejscu II i III w grupie B
11 sierpnia 2019 Niedziela
godz. 9.30 Mecze o miejsce III
godz. 12.30 Mecze o miejsce V
godz. 15.30 Mecze o miejsce I
Zakończenie i podsumowanie 15 min. po zakończeniu ostatniego meczu finałowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności lub godzin rozgrywania
poszczególnych meczy biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne.
Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne jak i atmosferyczne oraz warunki regulaminowe
mecz o V miejsce może zostać odwołany. W takim przypadku drużyny zajmują ex aequo
miejsce 5.
·10 Dla turnieju dla rozstrzygnięć meczowych obowiązują interpretacje określone w
Regulaminie Rozgrywek Polskiej Ligi Baseballu - I liga sezon 2019
·11 Mecze trwają 7 zmian, a grę rozpoczyna drużyna gości (drużyna wpisana na drugim
miejscu w danej parze). W meczu o I i III miejsce dokonuje się losowania wyboru
gospodarz – gość.
·12 W turnieju obowiązują zasady I ligi dotyczące zakończenia meczu przewagą.
·13 PZBall zabezpiecza na finał Mistrzostw Polski puchar dla najlepszej drużyn i 20 medali i
dyplomów indywidualnych za miejsca od I do III.
Otrzymują:
Kolegium Sędziów
Kluby
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