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Warszawa, 12 sierpnia 2020 roku

Komunikat nr 2/MP U23/2020
dotyczy Młodzieżowych Mistrzostw Polski – 2020

1.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23, zgodnie z kalendarzem wydarzeń, odbędą się w
dniach 27 i 28 sierpnia 2020 r.

2.

W turnieju udział wezmą drużyny (kolejność alfabetyczna zgodnie z nazwą
miejscowości):
1) MKS Stal Baseball i Softball Kutno
2) KWK Construction UKS Dęby Osielsko
3) WUKB Centaury Warszawa

3.

Ogólne zasady i system zawodów:
3.1. Kolejność meczy i system zawodów:
Faza grupowa
MKS Stal Baseball i Softball Kutno - WUKB Centaury Warszawa
KWK Construction UKS Dęby Osielsko - MKS Stal Baseball i Softball Kutno
WUKB Centaury Warszawa - KWK Construction UKS Dęby Osielsko
Dopuszcza się zmianę kolejności rozgrywania meczy pod warunkiem wyrażenia
pisemnej zgody przez wszystkich uczestników MPU23.
Faza finałowa
1) Drużyna, która zajmie 3 miejsce w fazie grupowej automatycznie jest
brązowym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski U23.
2) W przypadku gdy drużyny mają jednakową liczbę zwycięstw, w celu
wyznaczenia lokaty stosuje się zasady z regulaminu I ligi.
3) Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 w fazie grupowej, w kolejnym dniu
rozgrywają mecze finałowe „do dwóch wygranych”, z zaliczeniem wyniku
meczu grupowego pomiędzy tymi drużynami.
4) Drużna, która zajmuje wyższe miejsce po fazie grupowej, pierwszy mecz w
fazie finałowej rozpoczyna jako gospodarz, w przypadku konieczności
rozegrania trzeciego meczu drużyna ta będzie rozpoczynać mecz jako gość.
5) Drużyny, które zajmą miejsca dające awans do finału mają obowiązek
uczestnictwa w finale.
3.2. W przypadku wycofania się lub wykluczenia z innej przyczyny jednej z drużyn w
trakcie lub w dniu zawodów fazy grupowej, dwie pozostałe drużyny rozegrają
zawody w systemie „do dwóch wygranych”, a drużyna wycofana lub wykluczona

nie będzie objęta klasyfikacją końcową.
3.2.1. Zawody „do dwóch wygranych” zostaną rozegrane w 1 lub 2 dni za
porozumieniem klubów.
3.3. W turnieju MP U23 obowiązują zasady I ligi, jeśli chodzi o zakończenie meczu
przewagą.
3.4. Ustala się, że pierwszy mecz dnia nie powinien rozpoczynać się wcześniej niż o
godz. 10.00
3.5. Ustala się, że przerwa pomiędzy meczami nie może być krótsza niż 30 min.
3.6. Ustalenie godzin meczów powierza się organizatorowi.
3.7. W turnieju zawodników do lat 19 obwiązują zasady „ochrony miotaczy” zgodnie z
daną kategorią wiekową określoną załączniku nr 1 do Regulaminu
Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 2020.
4.

Delegatem Zawodów z ramienia PZBall jest Członek Zarządu ds. młodzieżowych –
Paweł Szczepanik

5.

Przypominamy, że Kluby startujące w zawodach, zgodnie z regulaminem winny,
najpóźniej w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r., dokonać opłaty startowej w
wysokości 300 złotych na konto PZBall z dopiskiem „zawody młodzieżowe MPU23”.

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
Polski Związek Baseballu i Softballu

