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Warszawa, 3 sierpnia 2020 roku 
 
 
 

Komunikat  nr 1/MPU18/2020 
dotyczy Mistrzostw Polski Juniorów – 2020 

 
 
 Zarząd informuje, że w wyznaczonym terminie dla zgłaszania wniosków na organizatorów 
tegorocznych zawodów nie wpłynął żaden wniosek dotyczący organizacji Mistrzostw Polski w Baseballu 
Juniorów U18, które zaplanowano w terminie 8 -11 października 2020 r. 
 
W związku z powyższym ustala się co następuje: 
 

1. Ogłasza się ponowny nabór wniosków na organizatora Mistrzostw Polski w Baseballu Juniorów U18 (MP 
U18). 

2. Zainteresowane Kluby przyjęciem organizacji zawodów winny w terminie do dnia 8 września 2020 roku 
złożyć oficjalny wniosek o powierzenie organizacji turnieju.  

2.1. Organizację zawodów, zgodnie z regulaminem rozgrywek młodzieżowych, Zarząd PZBall powierzy 
w trybie uchwały.  

2.2. W przypadku braku zgłoszeń w określonym terminie, Zarząd PZBall powierzy organizację 
zawodów w uzgodnieniu z klubem wyrażającym wolę organizacji.  

2.3. Organizacja oficjalnych zawodów powierzana jest Członkom Związku, które po uzyskaniu zgody 
Związku mogą przekazać swoje uprawnienia lokalnemu komitetowi organizacyjnemu.  

3. Mistrzostwa Polski Juniorów U18, zgodnie z kalendarzem wydarzeń zaplanowano w dniach 8-11 
października 2020 r.   

4. Do turnieju udział zgłosiły kluby (kolejność alfabetyczna zgodnie z nazwą miejscowości): 
1) UKS „YANKEES” DZIAŁDOWO  
2) MKS „STAL” BiS KUTNO 
3) WUKB CENTAURY WARSZAWA 
4) BUKS GEPARDY ŻORY  
5) KS BASEBALL WROCŁAW  

4.1. Kluby startujące w zawodach, zgodnie z regulaminem winny, najpóźniej w terminie do dnia 16 
września 2020 r., dokonać opłaty startowej w wysokości 300 złotych na konto PZBall 
z dopiskiem „zawody młodzieżowe MPU18”.  

4.2. Kluby, które we wskazanym terminie nie dokonają opłaty startowej, nie będą mogły w nich 
uczestniczyć. 

4.3. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pkt 2.  d) opłata za wycofanie drużyny z zawodów, do 
których została zgłoszona, w terminie na mniej niż 21 dni przed zawodami wynosi 300 złotych 
(słownie: trzysta złotych). 

5. Ogólne zasady i system zawodów: 

5.1. Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”, w systemie 7 zmianowym. 

5.2. W celu rozegrania zawodów w krótszym terminie, dopuszcza się rozgrywanie więcej niż jednego 
meczu dziennie przez daną drużynę. 

 
 

mailto:pzball@wp.pl
mailto:pzball@wp.pl


5.3. W celu rozegrania zawodów, z uwagi na panujące warunki atmosferyczne lub inne okoliczności 
organizacyjne, dopuszcza się rozgrywanie zawodów z ograniczeniem czasowym, tj. mecz może 
trwać 2,5 godz. 

5.4. W turnieju MP U18 obowiązują zasady I ligi, jeśli chodzi o zakończenie meczu przewagą. 

5.5. Ustala się, że przerwa pomiędzy meczami nie może być krótsza niż 30 min.  

5.6. Ustalenie godzin meczów powierza się organizatorowi, przy zachowaniu ich kolejności. 

5.7. W turnieju zawodników obwiązują zasady „ochrony miotaczy” zgodnie z daną kategorią wiekową 
określoną załączniku nr 1 do Regulaminu Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 2020. 

6. PZBall zabezpiecza na finały Mistrzostw Polski - puchar oraz po 16 medali za I, II i III miejsce. 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1) Kluby  
2) Kolegium Sędziów 
3) Instytut Sportu 
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