Regulamin Turnieju Pucharu Polski 2021 r.
Kutno, 27-29.08.2021 r.
1. W turnieju finałowym udział biorą:








MKS „STAL” BiS KUTNO (obrońca tytułu)
KWK CONSTRUCTION UKS „DĘBY” OSIELSKO
KS „BARONS” WROCŁAW
WUKB „CENTAURY” WARSZAWA
KS „SILESIA” RYBNIK
BUKS „GEPARDY” ŻORY
„DRAGONS” WARSZAWA

2. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym według załączonego schematu rozgrywek.
Klub, dla którego zostanie wylosowany nr. 1 awansuje bezpośrednio do półfinałów a pozostałe
rozegrają mecze ćwierćfinałowe.
3. Mecze turnieju zostaną rozegrane według następującego harmonogramu:
Piątek 27.08.2021
3 Mecze ćwierćfinałowe.
Sobota 28.08.2021
2 mecze półfinałowe.
Niedziela 29.08.2021
Mecz finałowy.
4. Losowanie par w meczach ćwierćfinałowych zostanie przeprowadzone przez PZBall w terminie
do dnia 10.07.2021.
5. Za rezygnację z udziału zostanie na klub nałożona kara finansowa w wysokości 500 PLN. Klub
rezygnujący będzie zobowiązany do wpłaty kary na konto PZBall do dnia 10.08.2021 pod
rygorem zawieszenia klubu w innych rozgrywkach PZBallu. Środki te zostaną przekazane
organizatorowi turnieju.
6. W meczach ćwierćfinałowych w roli gospodarza zagra klub, który zajął wyższe miejsce w
rozgrywkach Ekstraligi w sezonie 2020 (klub „DRAGONS” Warszawa zagra jako gość). W
kolejnych meczach jako gospodarz zagra klub, który w poprzednim meczu miał wyższą różnicę
obiegów zdobytych i straconych. W przypadku równej różnicy obiegów przeprowadza się
losowanie.
7. Mecze są rozgrywane w systemie 9 zmianowym do czasu wyłonienia zwycięzcy. Jeśli po 9
zmianach wynik jest nierozstrzygnięty to każda drużyna zacznie dodatkową zmianę (i każdą
kolejną, która będzie niezbędna do wyłonienia zwycięzcy) z biegaczem na pierwszej oraz
drugiej bazie bez autów na swoim koncie.
8. Szczegółowe zasady rozgrywania zmian dodatkowych jak również wcześniejszego zakończenia
meczu po rozegraniu 6 lub 7 zmian są identyczne jak w Regulaminie Ekstraligi na sezon 2021.

9. Godzinę rozpoczęcia pierwszego meczu w danym dniu ustala Komisja Techniczna turnieju
najpóźniej w dniu poprzednim. Kolejny mecz rozpocznie się 30 minut po zakończeniu
poprzedniego.
10. W przypadku złych warunków atmosferycznych oraz nierokujących prognoz, Komisja
Techniczna może podjęć decyzję o rozegraniu turnieju według innego harmonogramu niż
określony w puncie nr 3. W takim przypadku Komisja Techniczna może też podjąć decyzję o
ograniczeniu ilości zmian do 7.
11. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają
kontynuowanie meczu Sędzia Główny Zawodów może zdecydować o przerwaniu meczu. Jeśli
w momencie przerwania meczu było rozegrane minimum siedem pełnych zmian to mecz uważa
się za rozstrzygnięty.
12. Mecze rozgrywa się według Regulaminu Ekstraligi 2021 oraz według przepisów Polskiego
Związku Baseballu i Softballu.
13. Do gry w Turnieju Pucharu Polski uprawnieni są zawodnicy, którzy w rozgrywkach ligowych
PZBall lub w Bałtyckiej Lidze Baseballu rozegrali w sezonie 2021 minimum 5 meczów.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy zawodnik był kontuzjowany i uzyska pisemną zgodę PZBallu
(warunkiem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających uraz). Legalność
gry zawodnika w rozgrywkach można sprawdzić w ramach złożenia protestu po rozegranym
meczu (pkt. 17 Regulaminu).
14. Przewodniczący Kolegium Sędziów wyznaczy skład sędziów do obsługi turnieju.
Mecze będą sędziowane w obsadzie 3 sędziów.
15. Sędzia Główny Turnieju oraz Skład Komisji Technicznej zostaną podane do wiadomości
najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
16. Stawki sędziowskie oraz zasady zwrotu kosztów podróży sędziów są takie same jak w
rozgrywkach I Ligi Baseballu w sezonie 2021 tj.:
 130 zł sędzia główny (za jeden mecz),
 110 zł sędzia pola (za jeden mecz),
 75 zł sędzia „zapisowy” (za jeden mecz).
17. Protesty należy składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po zakończeniu meczu
wraz z wpłaceniem 300 zł kaucji, która 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.
18. Koszty organizacji turnieju oraz koszty sędziów, piłek i boiska ponosi organizator tj. MKS
„STAL” BiS KUTNO. Kluby uczestniczące w turnieju pokrywają koszty transportu,
zakwaterowania i wyżywienia swoich zawodników i trenerów.

Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softball

