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Warszawa, 29 czerwca 2020 roku

Komunikat nr 1/OOM/2020
dotyczy organizacji zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020
Uwzględniając postanowienia Regulaminowe, komunikatów związanych z organizacją zawodów w związku z
ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów w czasie epidemii COVID-19 przyjmuje się
następujące postanowienia związane z organizacją zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
2020 (OOM 2020):
1. Do rozgrywek OOM 2020 w kat. U15 zgłosiło się 10 zespołów, które na podstawie regulaminu zostały
rozstawione zgodnie z przynależnością strefową (kolejność drużyn według nazwy miejscowości):
STREFA [Klub (Województwo)]:
1) UKS YANKEES DZIAŁDOWO (WM);
2) MKS STAL BiS KUTNO (ŁDZ);
3) WUKB CENTAURY WARSZAWA (MAZ);
STREFA B [Klub(Województwo)]:;
1) TSB DEMONY MIEJSKA GÓRKA (WLP);
2) UKS DĘBY OSIELSKO (K-P);
3) BUKS WILKI WITNICA (LBU)
STREFA C [Klub(Województwo)]:
1) BKS RAWA KATOWICE (SL);
2)

KS SILESIA RYBNIK (SL);

3) KS BASEBALL WROCŁAW (DLŚ);
4) BUKS GEPARDY ŻORY (SL).
1.1. Zawody w poszczególnych grupach rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym” z zachowaniem
następującego zestawienia meczy:
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1.2. W związku z obowiązującymi postanowieniami w zakresie bezpieczeństwa higienicznego związanego
z COVID-19 zawody eliminacyjne w poszczególnych strefach mogą odbyć się turniejowo lub jako
pojedyncze zawody.
1.2.1. W przypadku rozgrywania eliminacji turniejowo w 1, 2 lub 3 dni obowiązuje zachowanie
kolejności meczy określonych w pkt. 1.1.
1.2.2. W przypadku ustalenia innej formuły rozgrywania eliminacji nie obowiązuje obowiązek
rozgrywania meczy w określonej w pkt. 1.1 kolejności. Organizator turnieju lub zawodów winien
uzyskać pisemną zgodę od wszystkich drużyn z danej strefy i zgłosić fakt do akceptacji PZBall.
Ostateczną decyzję podejmuje PZBall.
1.3. Organizator lub organizatorzy zawodów eliminacyjnych zobowiązani są do przestrzegania ustalonych
i obowiązujących zasad organizacji zawodów w czasie epidemii COVID-19.
1.4. W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez COVID-19 obowiązywać będą terminy
określone w poszczególnych komunikatach dotyczących OOM 2020.
2. Kluby zainteresowane organizacją eliminacji winny złożyć pisemny wniosek zgodnie z par. 12 ust. 4 w
terminie określonym w formularzu przesłanym przez Biuro PZBall.
2.1. Decyzja o sposobie rozegrania eliminacji winna zostać ustalona pomiędzy drużynami w terminie
najpóźniej do 3 lipca 2020r.
2.2. W przypadku braku porozumienia co do kwestii organizatora i formuły rozgrywania eliminacji,
Związek, zgodnie z Regulaminem, ustali system i organizatora eliminacji.
2.3. Organizatorzy turniejów lub w przypadku rozgrywania zawodów w innym systemie eliminacji
organizatorzy zawodów mają obowiązek w terminie 7 dni złożyć pełen raport z organizacji
i przebiegu zawodów do Biura PZBall.
3. Ustala się, że zawody eliminacyjne do finału OOM 2020 w poszczególnych strefach mogą rozpocząć się
nie wcześniej niż 11 lipca 2020 roku. Ostateczny termin rozegrania zawodów eliminacyjnych upływa
26 lipca 2020 roku.
3.1. W przypadku nie rozegrania lub nie zakończenia eliminacji do dnia 26 lipca 2020r. Zarząd może
podjąć decyzję o:
3.1.1. Uznaniu meczy rozegranych i ustaleniu ostatecznej klasyfikacji drużyn w danej strefie.
3.1.2. Nie klasyfikowaniu zawodów w danej strefie i ustaleniu składu finalistów w oparciu o drużyny z
pozostałych stref.
4. Inne postanowienie dotyczące OOM 2020.
4.1. Pierwotnie ustalonym terminem i miejscem turnieju finałowego OOM 2020 jest Kutno, w dniach 8 –
12 sierpnia 2020r., gdzie 8 sierpnia jest pierwszym dniem zawodów.
4.2. Kluby w terminie do 5 lipca 2020 roku mogą wyrazić swoje pisemne stanowisko w sprawie
przesunięcia terminu finałów OOM 2020 na 18 – 22 sierpnia 2020 roku.

4.3. Przyjęcie nowego terminu nastąpi przy akceptacji wszystkich klubów zgłoszonych do rozgrywek OOM
2020.
4.4. W przypadku braku możliwości rozegrania finałów OOM 2020 w terminie i miejscu ustalonym w trybie
pkt. 4.2 z przyczyn niezależnych od organizatora, Związek może wyznaczyć kolejny termin zawodów
w miesiącu wrześniu, przy założeniu, że finały muszą zakończyć się do dnia 30 września br.
4.4.1. W przypadku braku możliwości rozegrania turnieju lub zawodów finałowych w określonym w
pkt. 4.4 terminie, Zarząd po konsultacji z Instytutem Sportu będzie dążył do podjęcia
ostatecznej decyzji o podziale i przyznaniu punktów z uwzględnieniem kolejności postępowania:
4.4.1.1. Drużyny, które awansowały do finału z I i II miejsca otrzymają adekwatnie równą liczbę
punktów za miejsca 1-3 (drużyny z I miejsca w strefie) oraz 4-6 (drużyny z II miejsca w
strefie).
4.4.1.2. Drużyny, które zajmą miejsca 3 w strefie eliminacyjnej, zajmą odpowiednio ex aequo
miejsca 8-9, a Związek wystąpi do Instytutu Sportu o przyznaniu równej średniej liczby
punktów dla 3 drużyn.
4.4.2. W przypadku braku możliwości realizacji punktu 4.4.1 Związek będzie podejmował decyzję na
bieżąco z uwzględnieniem wyników ubiegłorocznych rozgrywek OOM.
4.5. W związku z wejściem w życie nowych zasad ewidencji zawodów, zawodników, trenerów, punktacji i
postępów rozwoju dyscypliny przez Instytut Sportu, obowiązują następujące ustalenia:
4.5.1. Kluby zobowiązane są do przesłania pełnej listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek w tej
kategorii wiekowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu w terminie 7 dni
przed pierwszymi zawodami. Przez pełną listę uważa się wszystkich zawodników szkolonych w
tej kategorii regulaminowej posiadających licencję na 2020 rok.
4.5.2. Przesłanie listy niekompletnej, niezgodnej z załącznikiem, zawierającej błędy w nazwie klubu,
imionach, nazwiskach, pesel, nr licencji może być podstawą do:
- nie naliczenia punktów dla zawodnika
- nie naliczenia punktów dla klubu
- nie dopuszczeniu drużyny do zawodów
- nałożenia kary walkoweru za dane zawody
- wykluczenia drużyny z danych zawodów: eliminacji lub finału
Zwraca się uwagę oraz uprasza się o podanie nazw klubów w pełnym brzmieniu statutowym, Imion i
nazwisk w brzmieniu jak w dokumentach oraz nie stawianiu zbędnych znaków interpunkcyjnych przy
pesel z uwagi, że system wprowadzania danych rozróżnia i identyfikuje wszystkie znaki.
Prawidłowe dane ułatwią identyfikację i skrócą czas wprowadzania danych do systemu.
4.6.

Klub ostateczną listę startową zawodników przekazuje Organizatorowi/Komisji technicznej
najpóźniej w dniu odprawy przedmeczowej danej drużyny wraz z innymi dokumentami
określonymi w par. 11 Regulaminu.

4.7.

Klub może dokonać zmiany składu drużyny po eliminacjach, a ewentualne punkty zostaną
podzielone pomiędzy zawodnika biorącego w eliminacjach i zawodnika biorącego udział w
finałach OOM 2020.

4.8.

Klub może dokonać zmiany składu drużyny, która przystąpiła do zawodów w trakcie zawodów
jedynie w przypadku kontuzji zawodnika i nie posiadania w składnie wymaganej liczby
zawodników.

4.9.

Do Finału OOM 2020 awansują po dwa zespoły z danej strefy, które zajmą kolejno miejsce I i II w
strefie.

4.10. Drużyny, które zajmą w strefach III miejsce, w celu ustalenia dalszej klasyfikacji drużyn (miejsca
od 7 do 9) Mistrzostw Polski i OOM 2020 rozegrają dodatkowy turniej. W przypadku braku
możliwości rozegrania turnieju klasyfikacja miejsc 7 do 9 zostanie ustalona korespondencyjnie.
4.10.1. Dodatkowy turniej o miejsca 7 – 9 winien zostać rozegrany nie później niż do
zakończenia finałów OOM 2020.
5. W turniejach eliminacyjnych Organizatorów nie jest zobowiązany do zapewnienia trofeów i nagród
sportowych.

6. Protesty należy składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po zakończeniu meczu i
wpłaceniu 300 zł kaucji na poczet PZBall. Kaucja będzie zwracana w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia protestu. Warunkiem przyjęcia protestu przez Komisję Techniczną jest zgłoszenie sędziemu
prowadzącemu spotkanie przez trenera zamierzającego złożyć protest – woli jego zgłoszenia – najpóźniej
do chwili zakończenia meczu.
7. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu rozgrywek młodzieżowych na sezon 2020
PZBall z akceptacją powyższych klauzul.
8. Osobą z ramienia PZBall uprawnioną do kontaktu i podejmowania doraźnych i nie wymagających decyzji
Zarządu w kwestiach dotyczących OOM 2020, jest Członek Zarządu – Paweł Szczepanik. Adres
korespondencyjny – pawel.szczepanik@baseballsoftball.pl tel. 607 045 078.
8.1. Kluby zobowiązane są do kierowania oficjalnej korespondencji międzyklubowej dot. udziału w OOM
2020 także do wiadomości ww. Członka Zarządu.

Otrzymują:
1) Kluby zgłoszone do OOM 2020
2) Kolegium Sędziów
3) Łódzka Federacja Sportu
4) Instytut Sportu

Polski Związek Baseballu i Softballu

