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Warszawa, 11 lipca 2020 roku

Komunikat nr 3/OOM/2020
dotyczy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży-Mistrzostw Polski Juniorów młodszych – 2020

1.

W związku otrzymaną informacją Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu z dnia 10
lipca 2020 roku w sprawie powierzenia organizacji zawodów pn. Ogólnopolska Olimpiada MłodzieżyMistrzostwa Polski Juniorów młodszych Polskiemu Związkowi Baseballu i Softballu, informujemy:
1.1. Departament Sportu Wyczynowego zobowiązał PZBall do:


ustalenia terminu i wyznaczenia miejsca zawodów,



opracowania zasad rozgrywania lub ustalenia kwalifikacji do tych zawodów (formuła otwarta
MP lub po przeprowadzeniu zawodów kwalifikacyjnych do OOM-MPJmł lub zakwalifikowania
na podstawie rankingów, etc.),



pozostawienia zasad punktacji zawartych w regulaminach „C” SSM bez zmian, tj. utrzymania
punktacji za poszczególne miejsca,



w przypadku braku możliwości rozegrania imprez wg. zasad zawartych w regulaminach SSM,
dopuszcza się ustalenia klasyfikacji końcowej na podstawie których przyznane zostaną
punkty w rywalizacji SSM, po konsultacji z Instytutem Sportu,



w przypadku wyczerpania możliwości przygotowania klasyfikacji w oparciu o zasady opisane
powyżej dopuszcza się możliwość uwzględnienia klasyfikacji z imprez SSM
przeprowadzonych w roku 2019, w danej kategorii wiekowej.

1.2. W Regulaminie „A” współzawodnictwa dzieci i młodzieży zostały dokonane zmiany w punktach:


Pkt. 5.16 otrzymał brzmienie: „terminie nie później niż do 20 grudnia br. polski związek
sportowy rejestruje wniosek o podział punktów między klubami, w witrynie internetowej
dedykowanej Systemowi Sportu Młodzieżowego (https:/ssm.insp.waw.pl/).



Pkt. 5.20 – wniosek o przyznanie ekwiwalentu punktowego (na podstawie pkt. 5.18) powinien
wpłynąć od zainteresowanych klubów do pzs, a następnie zostać zarejestrowany przez
przdedstawiciela pzs w bazie SSM (https:/ssm.insp.waw.pl/) najpóźniej w terminie do dnia 31
grudnia br.



Pkt. 5.22 – otrzymał brzmienie: „Do klasyfikacji zalicza się zawody sportowe organizowane do
20 grudnia 2020 roku. Zawody rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku
następnego.”



Pkt. 7 – otrzymał brzmienie: „Wprowadzenie końcowych komunikatów z zawodów SSM do
nowego sytemu musi nastąpić nie później niż 14 dni od zakończenia zawodów/rozgrywek z
zachowaniem ostatecznego terminu 31 grudnia 2020 r.”

2.

Polski Związek Baseballu i Softballu biorąc pod uwagę postanowienia Ministerstwa Sportu oraz
określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wymagania
sanitarne w świetle interpretacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja br., postanawia:
2.1. Nie wymagać ponownego zgłaszania do rozgrywek.
2.2. W eliminacjach rozgrywek zatwierdzić udział 10-ciu 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).
2.3. Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Młodzieżowych Zawodów Baseballowych PZBall w
paragrafie 6 ust. 3:
A) pkt. 2) nadać brzmienie:
„Finały OOM-MPJmł rozegrane zostaną w formule otwartej zawodów/rozgrywek „każdy z każdym”
z podziałem na 3 grupy rozgrywkowe wyłonione w drodze eliminacji z poszczególnych stref A, B, C
przy założeniu, że:
a) zespoły, które zajmą miejsce pierwsze lub drugie w eliminacjach stworzą kolejne dwie grupy
półfinałowe rywalizujące o awans do meczy finałowych o miejsca 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6 :
- grupa D - drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej,
- grupa E - drużyny, które zajęły drugie miejsce w grupie eliminacyjnej,
b) zespoły, które zajmą miejsce trzecie w eliminacjach stworzą grupę F rozgrywającą mecze o
miejsca 7-9 OOM-MPJmł”;
B) pkt. 3) nadać brzmienie:
„Zawody/rozgrywki finałowe rozegrane zostaną z udziałem 6 drużyn w następującym zestawieniu:
- drużyny, które zajmą miejsce pierwsze w grupie D i E grają o miejsce 1 – 2 OOM-MPJmł,
- drużyny, które zajmą miejsce drugie w grupie D i E grają o miejsce 3 – 4 OOM-MPJmł,
- drużyny, które zajmą miejsce trzecie w grupie D i E grają o miejsce 5 – 6 OOM-MPJmł.”

Poniżej schemat rozgrywek

2.4. W przypadku wycofania się drużyny/drużyn i ustalenie strefy 2 drużynowej rozegrany zostanie jeden
mecz w celu ustalenia kolejności miejsc.
2.5. W przypadku wycofania się drużyny z danej półfinałowej grupy D lub E może zostać podjęta decyzja
o uzupełnieniu składu danej grupy o drużynę/ny z grupy F, z zachowaniem następującej kolejności
pierwszeństwa dla drużyny, która:
2.5.1. zajęła 1. miejsce w grupie F po zakończeniu meczy w tej grupie,
2.5.2. brała udział w finale OOM 2019 i zajęła wyższe miejsce,
2.5.3. została wyłoniona w drodze losowania.
2.6. W przypadku ustalenia grupy F dwudrużynowej, drużyny te zajmą miejsce ex aequo 7-8.

3.

Inne postanowienia:
3.1. Przyjmuje się następujące terminy związane z przeprowadzeniem Mistrzostw Polski U15 Juniorów
młodszych (MP U15):
ELIMINACJE STREFOWE
– eliminacyjne mecze strefowe winny zostać rozegrane w terminie do 9 sierpnia 2020r.
MECZE PÓŁFINAŁOWE
Planowane zakończenie rozgrywek półfinałowych do dnia 31 sierpnia 2020r.
MECZE FINAŁOWE
Mecze o miejsca 1 do 6 oraz mecze o miejsca 7 do 9 winny zostać przeprowadzone w terminie do
04 października 2020r.
3.2. W przypadku zawieszenia lub braku możliwości rozgrywania meczów w trakcie trwania faz rozgrywek
przyjmuje się następujące zasady ustalania punktacji w rywalizacji SSM:
3.2.1. Po eliminacjach lub w czasie półfinałów przyjmuje się następujące zasady ustalania punktacji
drużyny, które awansowały do grupy D, E i F*

lokata.
Punkty łącznie
Średnia punktów dla drużyny

1-3
121
40,3

4-6

7 – 9*

84
28

36
12

241

3.2.2. Po półfinałach lub w trakcie trwania fazy finałowej rozgrywek drużyny, które zajęły kolejne
miejsca** w grupach otrzymają równą liczbę punktów za lokaty

lokata.
Punkty łącznie
Średnia punktów dla
drużyny

1-2

3-4

5-6

7 -9*

85
42,5

68
34

52
26

36
12

241

*Wymagana zgoda Zespołu Metodycznego dla przyznania średniej liczby punktów dla 3 drużyn
**Przez kolejne miejsca rozumie się 1. miejsce w grupie D i E, 2. miejsce w grupie D i E, itd.
Uwaga: powyższa punktacja będzie obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zespół Metodyczny Instytutu
Sportu.

3.3. Zobowiązuje się kluby by w terminie do 17 lipca br. przekazały do Biura Związku informacje o
ustaleniu dat poszczególnych meczy w ramach eliminacji strefowych.
3.4. Jeżeli kluby nie osiągną porozumienia:
3.4.1. co do terminów lub/oraz organizatora zawodów - Związek obligatoryjnie wskazuje termin,
miejsce i organizatora meczu;
3.4.2. w przypadku odmowy udziału lub organizacji meczu w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie
drużyna przegra mecz walkowerem, z możliwością nałożenia kar dodatkowych. Ustalenie
terminu meczu nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem;
3.5. w przypadku porozumienia się klubów termin i miejsce meczu mogą zostać zmienione, pod
warunkiem, że nie będzie rodziło to dodatkowych skutków lub konsekwencji finansowych dla
Związku oraz mecz/mecze zostaną zakończone w terminach określonych komunikatem dla danej
fazy rozgrywek.
3.6. Finansowe warunki uczestnictwa i organizacji MPJmł zostaną określone w kolejnym komunikacie.
3.6.1. Kluby w terminie 7 dni od ukazania się komunikatu, o którym mowa powyżej, będą mogły
wycofać się z uczestnictwa w MPJmł. bez konsekwencji.

Otrzymują:
1) Kluby zgłoszone do OOM-MPJmł 2020
2) Kolegium Sędziów
3) Instytut Sportu

Polski Związek Baseballu i Softballu

