
  
 

                                                     
 

Komunikat nr 61/2019 

dotyczy Mistrzostw Polski w Baseballu kategoria U18 

 

1. Turniej o Mistrzostwo Polski w kat. U18 zwany dalej "Mistrzostwami" odbędzie się w dniach 
10-13 października 2019 roku we Wrocławiu, Boisko baseballowe na Stadionie "Zakrzów" - 

ul. Niepodległości 

2. Organizatorem Mistrzostw jest klub KS Baseball Wrocław. 

3. W Mistrzostwach wezmą udział drużyny: 

1)  MKS STAL BIS KUTNO 

2)  BUKS GEPARDY ŻORY 

3)  TSB DEMONY MIEJSKA GÓRKA 

4)  KS BASEBALL WROCŁAW 

5)  WUKB CENTAURY WARSZAWA 

 
Kolejność drużyn została ustalona w drodze losowania korespondencyjnego z udziałem 
Trenera Kadry U18 oraz Wiceprezesa PZBall pod przewodnictwem Pawła Szczepanika – 
Członka Zarządu. 

4. Turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” zgodnie z poniższym planem gier: 

 Godz. 8:30 Godz. 11:30 Godz. 14:30 

10.10.2019   1 –  4 5 – 3 

11.10.2019 2 – 3 4 – 5 1 –  2 

12.10.2019      3 - 4 2 – 5 3 – 1 

13.10.2019        5 – 1 4 – 2  

5. Za zgodą wszystkich uczestników ustala się, że wszystkie mecze w turnieju będą rozgrywane 
w systemie 7 zmian.  

6. Dla rozstrzygnięć meczowych w systemie 7 zmianowym obowiązują interpretacje określone w 
Regulaminie Rozgrywek Polskiej Ligi Baseballu - I liga sezon 2019. 

7. 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. 

8. Sprawdzenie wymaganych dokumentów, nastąpi na godzinę przed pierwszym meczem danej 
drużyny.  

9. Weryfikacji zawodników do zawodów dokonuje Komisja Techniczna lub Sędzia Główny na 
podstawie wymaganych i wymienionych niżej dokumentów: 



  
- licencji zawodnika (dopuszcza się listę zawodników uprawnionych do gry w sezonie 2019 
zatwierdzoną przez Biuro PZBall); 

- 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 październiku 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. 

10. W przypadku wycofania się drużyny/drużyn będzie kara finansowa według Regulaminu 
Młodzieżowych i system rozgrywek może ulec zmianie na zgodny z par. 55 przy założeniu, że 
jedna drużyna może rozegrać maksymalnie 2 mecze dziennie. 

11. PZBall zabezpiecza za miejsca od I do III w finale Mistrzostw Polski puchary i 20 medali 
indywidualnych. 

 
Członek Zarządu PZBall 

ds. rozgrywek młodzieżowych w baseball 
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