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Komunikat nr 56/2019
dotyczy turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 23

·0 Turniej o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w kat. U23 zwany dalej "Mistrzostwami"
odbędzie się w dniach 10 – 11 sierpnia 2019 roku w Osielsku

·1 Organizatorem Mistrzostw jest klub KWK CONSTRUCTION UKS DĘBY OSIELSKO.
·2 W Mistrzostwach wezmą udział drużyny:
·3 KWK CONSTRUCTION UKS DĘBY OSIELSKO
·4 MKS „STAL” BiS KUTNO
·5 TSB DEMONY MIEJSKA GÓRKA
·6 KS WARSAW DRAGONS
Kolejność drużyn została ustalona w drodze losowania korespondencyjnego z udziałem
przedstawiciela klubu z Osielska i Kutna pod przewodnictwem Pawła Szczepanika –
Członka Zarządu
klubów uczestniczących w zawodach określa
Młodzieżowych Zawodów Baseballowych na sezon 2019.

·7 Obowiązki

art.

IV

Regulaminu

·8 Weryfikacji zawodników do zawodów dokonuje Komisja Techniczna lub Sędzia Główny na
podstawie wymaganych i wymienionych niżej dokumentów:
- ważną licencję zawodnika z naklejoną naklejką hologramową ważną na dany sezon
rozgrywkowy;
- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności uprawiania sportu przez zawodnika;
- ważną polisę ubezpieczeniową zawodników NNW w sporcie;
- listę określającą ostateczny skład drużyny wraz z trenerami, kierownikiem, masażystą i
maks, 2 osobami oficjalnie towarzyszącymi drużynie.
Listę zgłoszeniową w formie elektronicznej należy wysłać mailowo do dnia 8 sierpnia br.
na adres organizatora oraz do Biura Związku celem weryfikacji.
Lista zgłoszeniowa (zgodnie ze przesłanym w załączniku wzorem) winna zawierać
następujące dane: Klub (NAZWA KLUBU, Miejscowość)Nazwisko zawodnika, Imię
zawodnika, PESEL, Nazwisko aktualnego trenera, Imię aktualnego trenera, Rok ur.
Trenera.

·9 Wymagane dokumenty trener przedkłada sędziemu głównemu najpóźniej na 1 godz.
przed rozpoczęciem pierwszego meczu swojej drużyny w turnieju.

·10 Turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” zgodnie z poniższym planem
gier:

Sobota 10 sierpnia 2019

Niedziela 11 sierpnia 2019

godz. 10.30 1 – 4 Osielsko : Warszawa

godz. 10.00 4 – 2 Warszawa : Kutno

godz. 13.30 2 – 3 Kutno: Miejska Górka

godz. 13.00 1 – 2 Osielsko : Kutno

godz. 17.00 3 – 1 Miejska Górka : Osielsko

godz. 16.00 3 – 4 Miejska Górka : Warszawa

Rozpoczęcie kolejnych meczy może zostać przyspieszone na podstawie decyzji sędziego lub
zainteresowanych klubów.
Kolejny mecz rozpocznie się 30 min. po zakończeniu meczu poprzedzającego.
Decyzję o godzinie rozpoczęcia następnego meczu w turnieju podejmuje Sędzia Główny biorąc
pod uwagę zakończenie meczu po uzyskaniu przewagi punktowej, warunki atmosferyczne oraz
stan przygotowania boiska.
Zakończenie i podsumowanie turnieju nastąpi ok. 15 min. po zakończeniu ostatniego meczu w
turnieju.
Prawo do zmiany kolejności lub godzin rozgrywania poszczególnych meczy, biorąc pod uwagę
warunki atmosferyczne, ma Komisja Techniczna z udziałem sędziego głównego.
·11 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;

·12 W przypadku wycofania się drużyny/drużyn system rozgrywek może ulec zmianie na
zgodny z par. 55 przy założeniu, że jedna drużyna może rozegrać maksymalnie 2 mecze
dziennie.

·13 Dla turnieju dla rozstrzygnięć meczowych obowiązują interpretacje określone w
Regulaminie Rozgrywek Polskiej Ligi Baseballu - I liga sezon 2019

·14 W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają
kontynuowanie meczu Sędzia Główny Zawodów może zdecydować o przerwaniu meczu.
Jeśli w momencie przerwania meczu było rozegrane minimum 5 pełnych zmian to mecz
uważa się za rozstrzygnięty.

·15 Mecze trwają 7 zmian, a grę rozpoczyna drużyna gości (drużyna wpisana na drugim
miejscu w danej parze).

·16 W turnieju obowiązują zasady I ligi dotyczące zakończenia meczu przewagą.
·17 PZBall zabezpiecza na finał Mistrzostw Polski puchar dla najlepszej drużyn i 20 medali i
dyplomów indywidualnych za miejsca od I do III.
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