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

REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI U18
W SOFTBALL’U
1. Wstęp:
Trzy drużyny wezmą udział w Mistrzostwach Polski U18 w Softball’u:
 BUKS Gepardy Żory
 Demony Miejska Górka
 Softballowy Klub Sportowy Krośniewice
Mistrzostwa Polski U18 odbędą się 25 lipca 2020 roku w Miejskiej Górce.
2. System rozgrywek:
Mistrzostwa zostaną rozegrane system każdy z każdym:
Godz. 11:00 – 13:00 drużyna 2 - drużyna 3
Godz. 13:30 – 15:30 drużyna 1 - drużyna 2
Godz. 16:00 – 18:00 drużyna 3 - drużyna 1
Pierwsza drużyna w harmonogramie jest gospodarzem.
3. Mecz:
 Każdy mecz trwa 7 zmian lub 2 godziny. Jeśli zostaje mniej niż 15 min w meczu, nie
można zacząć nowej zmiany.
 Pozostałe wytyczne zgodne z regulaminem rozgrywek WBSC i PLSK.
4. Koszty:
 Drużyna przyjeżdża na własny koszt.
 Wyżywienie we własnym zakresie.
 Koszty organizacji turnieju pokrywa organizator (Demony Miejska Górka).
 PZBall dostarczy puchar, medale i piłki.
5. Sędziowie:
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Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza na mecz dwóch sędziów oraz
sędziego zapisowego, posiadających licencje PZBall. Stawki sędziowskie są takie
same, jak w PLSK.
Komisja Techniczna: Jeden przedstawiciel z klubu Demony Miejska Górka, jeden
członek Zarządu PZBall (Tomasz Plutarski), jeden z sędziów wybranych przez
Kolegium Sędziów.

6. Drużyny biorące udział w rozgrywkach przed pierwszym meczem muszą dostarczyć do
Sędziów:
 listę startową;
 ubezpieczenie drużyny NW SPORT;
 badania lekarskie zawodniczek.
7. Zawodniczki:
 Uczestniczkami mistrzostw mogą być zawodniczki urodzone w latach 2002-2008 (z
2008 roku dopuszcza się do gry 4-ry zawodniczki).
 Istnieje możliwość wypożyczenia zawodniczek z innego klubu. Jednakże proszę
pamiętać, że wypożyczona zawodniczka może reprezentować tylko i wyłącznie jeden
klub w trakcie wszystkich rozgrywek młodzieżowych w softball’u w sezonie 2020
organizowanych przez PZBALL.
 Każdy miotacz może rzucić maksymalnie 7 zmian (lub części zmiany) podczas całego
turnieju.
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.
9. Dodatkowe informację:
 Gospodarz turnieju musi zapewnić środki dezynfekujące.
 Po każdym rozegranym meczu muszą zostać zdezynfekowane Szatnie oraz sprzęt.
 Musi zostać zachowana odległość między zawodniczkami w box’ie.
 Stosujemy się do zasad przesłanych przez PZBall odnośnie Covid-19.
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