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Komunikat nr 2/MPU18/2020
w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Juniorów – 2020

1.

Zarząd powierzył Uchwałą nr 149/2020 z dnia 16 września 2020 r. powierzył
organizację Mistrzostw Polski Juniorów U18 klubowi MKS „STAL” BiS Kutno.

2.

Mistrzostwa Polski Juniorów U18, zgodnie z kalendarzem wydarzeń odbędą się w
dniach
10-11 października 2020 r.

3.

Do udziału w turnieju dopuszczone zostaną Kluby, które zgodnie z regulaminem
dokonały opłaty startowej w wysokości 300 złotych. Wpłata na konto PZBall z
dopiskiem „zawody młodzieżowe MPU18”.

4.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem pkt 2. d) opłata za wycofanie drużyny z
zawodów na mniej niż 21 dni przed zawodami wynosi 300 złotych (słownie: trzysta
złotych).

5.

W turnieju udział potwierdziły kluby (kolejność alfabetyczna zgodnie z nazwą
miejscowości):
1) MKS „STAL” BiS KUTNO
2) WUKB CENTAURY WARSZAWA
3) KS BASEBALL WROCŁAW
4) BUKS GEPARDY ŻORY

6.

Ogólne zasady i system zawodów:
6.1. Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”, w systemie 7
zmianowym.
6.2. Ustala się godziny poszczególnych meczy:
Sobota 10.10.2020 - Godz. 10.00
MKS „STAL” BiS KUTNO - BUKS GEPARDY ŻORY
WUKB CENTAURY WARSZAWA - KS BASEBALL WROCŁAW
Sobota 10.10.2020 - Godz. 14.30
KS BASEBALL WROCŁAW - MKS „STAL” BiS KUTNO
BUKS GEPARDY ŻORY - WUKB CENTAURY WARSZAWA

Niedziela 11.10.2020 - Godz. 10.00
MKS „STAL” BiS KUTNO - WUKB CENTAURY WARSZAWA
KS BASEBALL WROCŁAW - BUKS GEPARDY ŻORY
Ceremonia zakończenia zawodów 15 min. po ostatnim zakończonym meczu

6.2.1. W celu rozegrania zawodów w krótszym terminie, dopuszcza się
rozgrywanie więcej niż jednego meczu dziennie przez daną drużynę.
6.2.2. Ustala się, że przerwa pomiędzy meczami nie może być krótsza niż 30
min.
6.2.3. W przypadku pozostania w turnieju dwóch drużyn rozegrają one mecze
„do dwóch wygranych”.
6.2.3.1.
W przypadku rozegrania meczu pomiędzy danymi drużynami,
mecz ten zostanie zaliczony do wyniku meczy „do dwóch wygranych”.
6.2.4. Wycofane lub wykluczone drużyny po rozpoczęciu turnieju, w zależności
od przyczyny, mogą zostać objęte klasyfikacją końcową z uwzględnieniem
wyników meczy rozegranych.
6.3. W turnieju MP U18 obowiązują zasady I ligi, jeśli chodzi o zakończenie meczu
przewagą.
6.4. 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.
7.

Sprawy organizacyjne:
7.1. Listę zawodników można uzupełnić do wymaganej regulaminem zawodów do
czasu weryfikacji przez Komisję Techniczną lub Sędziego Głównego przed
pierwszym meczem danej drużyny.
7.2. Kluby zobowiązane są do przesłania listy zawodników uczestniczących w
zawodach także w wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 w terminie
do 2 dni przed zawodami.
7.3. Klub zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Technicznej na odprawie
technicznej lub przed pierwszym meczem danej drużyny zawodów:
a) ostateczną listę imienną drużyny wraz ze wskazanymi osobami towarzyszącymi,
b) aktualną i zatwierdzoną w PZBall listę zgłoszeniową zawodników na dany sezon,
c) wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość zawodników,
d) dokument potwierdzający nr PESEL zawodnika, a w przypadku niepełnoletniego
obcokrajowca również zaświadczenie lub świadectwo szkolne potwierdzające
uczęszczanie do szkoły na terytorium Polski.
e) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu, wydane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń

lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń,
f) polisę potwierdzającą ubezpieczenie zawodników NNW w sporcie.
7.4. Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji Technicznej wypełnionego
oryginału Załącznika nr 1 – DODATKOWE PRZEPISY W CZASIE PANDEMII
KORONAWIRUS ( dodatkowe przypisy oraz załącznik dostępny na stronie
baseballsoftball.pl).
7.5. Członkowie Klubu oraz osoby towarzyszące (np. kierownictwo klubu, trenerzy,
lekarz, masażysta) muszą być również umieszczeni w składzie ostatecznym by
móc przebywać z drużyną w "dugout”.
7.6. Maksymalna liczba osób towarzyszących to 5 osób.
7.7. Na 30 minut przed meczem drużyny dostarczają sędziemu zapisowemu oryginał
line-up.
7.7.1.

Lista startowa (line-up) obejmuje wszystkich zawodników: nazwisko i imię,
pozycja na boisku, kolejność na pałce, nr na koszulce zawodnika.

7.8. Powołuje się Komisję Techniczną w składzie:
Krzysztof Bielecki - sędzia gł., przewodniczący,
Aleksander Wysoczański – członek komisji.,
Paweł Szczepanik - członek komisji.
7.8.1. Protesty można składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po
zakończeniu meczu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200,00 zł. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja jest zwracana. Warunkiem przyjęcia
protestu przez Komisję Techniczną jest zgłoszenie sędziemu prowadzącemu
spotkanie przez trenera zamierzającego złożyć protest – woli jego zgłoszenia –
najpóźniej do chwili zakończenia meczu.
7.9. PZBall zabezpiecza na finał Mistrzostw Polski – puchary oraz po 16 medali za I, II
i III miejsce.
8.

Organizatorzy i uczestnicy zobowiązaniu są do respektowania dodatkowych przepisów
określonych przez Związek w czasie pandemii COVID-19.
8.1. Z uwagi na obowiązujące zasady korzystania z obiektów Małej Ligi Baseballu kluby
muszą podsiadać dodatkową listę imienną drużyny. Brak listy może być podstawą
nie wpuszczenia drużyny na obiekt Małej Ligi.

Otrzymują:
1)

Kluby zgłoszone do MPU18 2020

2)

Kolegium Sędziów

3)

Instytut Sportu
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