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Warszawa, 11 czerwca 2021 roku

Komunikat nr 93/2021

w sprawie organizacji Pucharu Polski Młodzika U12 - 2021
1.

W związku z przedstawieniem przez organizatora UKS YANKEES Działdowo terminu i założeń
organizacyjnych Pucharu Polski U12 (PPU12) ustala się co następuje:
1.1. Zawody PPU12 odbędą się w dniach 5-6 lipca 2021 r. na boisku UKS „Yankees” Działdowo
1.2. Turniej rozegrany zostanie systemem ustalonym na podstawie ilości drużyn i możliwoś ci
organizacyjnych oraz ograniczeń w czasowych.
1.3. Z uwagi, że termin zawodów został wyznaczony po terminie przyjętym kalendarzem
zawodów, kluby nie później niż do 16.06.2021 r. winny potwierdzić udział w zawodach.
Poniżej kluby, które zgłosiły się do zawodów w pierwotnym terminie:
1) WUKS Centaury Warszawa
2) Akademia Schaby
3) UKS „Deby” Osielsko
4) UKS „Yankees” Działdowo
5) BUKS „Gepardy” Żory
6) KS Baseball Wrocław
7) MKS „STAL” BiS Kutno
8) BKS Rawa Katowice
1.4. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że klub rezygnuje z udziału w zawodach.

2.

Do Klubów, które potwierdzą udział, a następnie wycofają drużynę z udziału w PPU12 w
terminie po 21.06.2021r., będą miały zastosowanie zapisy pkt. 4.4 regulaminu.

3.

Zobowiązuje się organizatora do przesłania Klubom komunikatu organizacyjnego w terminie do
dnia 26.06.2021r..
3.1. Na podstawie otrzymanej informacji od organizatora informujemy o:
- możliwości noclegu drużyny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Działdowie / toalety, prysznic,
przywozimy własne materace lub karimaty /
- możliwości wykupienia posiłków w restauracji DOMINO.
Koszt osobodnia uczestnika 75 zł. Płatność w dniu zawodów.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się klubem UKS YANKEES Działdowo.

4.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z organizacji lub nieodbycia się turnieju z winy
organizatora będą miały zastosowanie zapisy pkt. 7.3 regulaminu.

Otrzymują:
1) Kluby
2) Kolegium Sędziów
Polski Związek Baseballu i Softballu

