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Warszawa, 12 sierpnia 2021 roku  

   

Komunikat  nr 107/2021  
w sprawie finałów Mistrzostw Polski Juniorek U18 i Mistrzostw Polski  

Juniorek młodszych U15 w softballu kobiet   

Żory 2021  

  

  

1. Na podstawie uchwały nr NW 162/2021 z dnia 6 maja 2021 roku Polskiego Związku Baseballu i 

Softballu organizację Mistrzostw Polski Juniorem U18 oraz Mistrzostw Polski Juniorek 

młodszych U15 (zwane dalej Mistrzostwami) powierzono klubowi BUKS „Gepardy” Żory.  

2. Mistrzostwa, zgodnie z kalendarzem wydarzeń odbędą się w  dniach 4-5 września 2021 r.  

3. Do Mistrzostw zgłosiły się Kluby (lista alfabetycznie według nazw miejscowości):  

Mistrzostwa Polski Juniorek U18  

4 września 2021  

Mistrzostwa Polski Juniorek młodszych U15  

5 września 2021  

TSB „DEMONY” MIEJSKA GÓRKA  

SOFTABALLOWY KLUB SPORTOWY  

(KROŚNIEWICE)  

MKS „STAL” BiS KUTNO  

WUKB CENTAURY WARSZAWA  

BUKS GEPARDY ŻORY  

BKS RAWA KATOWICE  

SOFTABALLOWY KLUB SPORTOWY  

(KROŚNIEWICE)  

WUKB CENTAURY WARSZAWA  

KS BASEBALL WROCŁAW  

BUKS GEPARDY ŻORY  

  

3.1. Kluby w terminie do dnia 18.08.2021 zobowiązane są do potwierdzenia udziału w 

Mistrzostwach na adres pzball@baseballsoftball.pl oraz adres organizatora 

buks.gepardy@gmail.com  

3.2. Kluby zobowiązane są do zatwierdzenia listy zawodniczek uczestniczących w zawodach 

oraz do dokonania opłaty licencyjnej zgodnie z regulaminem licencji w terminie określonym 

w pkt. 5.1  

3.3. Opłata za wycofanie drużyny z zawodów lub brak informacji o wycofaniu drużyny z 

zawodów po terminie określonym w pkt. 3.1 wynosi 300 złotych (słownie: trzysta złotych).  

4. Wiek startujących zawodniczek uczestniczek Mistrzostw określa się zgodnie z 

regulaminem Europejskiej Federacji Softballu, jak w tabeli poniżej:  



 
Zgodnie z regulaminem Europejskiej Federacji Softballu  

UWAGA: X = pod warunkiem, że lista zawodów zawiera co najmniej 12 zawodniczek w 

wieku kwalifikacyjnym, maksymalnie 4 zawodników może uczestniczyć z tej grupy 

wiekowej.  

  

5. Warunki uczestnictwa:  

5.1. Kluby zobowiązane są do przesłania listy zawodników uczestniczących w zawodach także 

w wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu młodzieżowego na 

sezon 2021 w terminie do dnia 31.08.2021 r. na adres pzball@baseballsoftball.pl w wersji 

chronionej.  

5.1.1. Brak przesłania listy może być podstawą do anulowania wyników drużyny i 

pozbawieniem trofeów sportowych.  

5.2. Przypomina się, że Klub zgodnie z  pkt. 3 regulaminu SSM – część C zobowiązany jest do:  

a) przedłożenia aktualnej i zatwierdzonej w PZBall listy zgłoszeniowej zawodniczek na dany 
sezon z nr licencji,  

b) posiadania ostatecznej listy imiennej drużyny wraz ze wskazanymi osobami 

towarzyszącymi,  

c) legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, dowód elektroniczny 
w systemie mObywatel, paszport lub legitymacja szkolna),  

d) bycia zarejestrowanym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności 

lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny, 

niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,  

e) posiadać dokument potwierdzający nr PESEL zawodnika, a w przypadku 

niepełnoletniego obcokrajowca również zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do 

szkoły na terytorium Polski,  



f) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu, wydane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

g) okazać polisę potwierdzającą ubezpieczenie zawodników NNW w sporcie obejmującą  

zawody sportowe  

5.3. Zawodnicy lub klub, który nie posiada ważnych wymienionych wyżej dokumentów nie 

zostanie dopuszczony przez sędziego do zawodów.  

5.4. Istnieje możliwość wypożyczenia zawodniczek z innego klubu na młodzieżowe Mistrzostwa 

w sofballu, przy założeniach:  

5.4.1. Wypożyczona zawodniczka może reprezentować tylko i wyłącznie jeden klub w trakcie 

wszystkich organizowanych przez PZBALL rozgrywek młodzieżowych w softballu w 

sezonie 2021;  

5.4.2. Wypożyczenie zawodniczki odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia,  

przekazanej do Biura związku;  

5.4.3. Zawodniczka nie może reprezentować dwóch klubów w Mistrzostwach;  

5.4.4. Zawodniczka uczestnicząca w zawodach mistrzowskich w danej kategorii wiekowej, 

może w tym samym dniu uczestniczyć w innych zawodach (innej kategorii wiekowej), 

pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony miotaczy.  

6. Ogólne zasady i system zawodów:  

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

- zgodnie z regulaminem pkt. 3.3.1 w przypadku niesprzyjających warunków dopuszcza 

się  by Komisja Techniczna wprowadziła limit czasowy 2 godziny na mecz.   

- Informacja o wprowadzeniu limitu winna zostać przekazana drużynom przed 

rozpoczęciem Mistrzostw.  

6.1.1. W celu rozegrania zawodów w krótszym terminie, dopuszcza się rozgrywanie więcej 

niż jednego meczu dziennie przez daną drużynę.  

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

6.1.3. W przypadku wycofania się lub wykluczenia z innej przyczyny drużyn w trakcie 

zawodów, pozostałe drużyny rozegrają zawody w systemie „każdy z każdym”.  

6.1.4. W przypadku pozostania w turnieju dwóch drużyn rozegrają one mecze „do dwóch 

wygranych”.   

6.1.4.1. W przypadku rozegrania meczu pomiędzy danymi drużynami,  mecz ten 

zostanie zaliczony do wyniku meczy „do dwóch wygranych”   

6.1.5. Wycofane lub wykluczone drużyny po rozpoczęciu turnieju, w zależności od 

przyczyny, mogą zostać objęte klasyfikacją końcową z uwzględnieniem wyników 

meczy rozegranych.  

6.1.6. W przypadku wykluczenia drużyny za niesportową postawę, drużyna ta nie otrzymuje 

trofeów sportowych.  



6.2. W Mistrzostwach obowiązują zasady PLSK, jeśli chodzi o zakończenie meczu przewagą.  

6.3. W turnieju zawodniczki obwiązują zasady „ochrony miotaczy, Każdy miotacz może rzucić 

maksymalnie 7 zmian (lub części zmiany) podczas całego turnieju.  

7. Sprawy organizacyjne:  

7.1. Organizator zapewnia elektroniczny zapis meczu z obowiązkiem przekazania statystyk do  

PZBall.  

7.2. Organizator zapewnia dystrybucję lub dostęp do komunikatów Komisji Technicznej, 

komunikatów organizacyjnych, wyników oraz liczby narzutów miotaczy wszystkich drużyn i 

ewentualnych materiałów statystycznych dla uczestników, Komisji Technicznej i sędziów po 

każdym dniu zawodów.  

7.3. Korespondencja związana z organizacją zawodów prowadzona jest on-line z 

wykorzystaniem oficjalnego adresu poczty elektronicznej klubu, przekazanego do Biura 

Związku.  

7.4. Korespondencja dla sędziów odbywa się z wykorzystaniem łączności na odległość, z 

zastrzeżeniem obowiązku przesłania informacji mailowo do Kolegium Sędziów,  

7.5. Obowiązkiem organizatora jest zapewnić dostęp do zatwierdzonego przez Związek boiska 

lub boisk, które:  

− winny być przygotowane zgodnie z wymogami i przepisami  PZBall;  

− winny posiadać weryfikację techniczną,  

− winny posiadać parametry zapewniające właściwą jakość nawierzchni boisk podczas 

zawodów.n  

Jeżeli wskazane przez sędziów istotne nieprawidłowości w przygotowaniu obiektu do zawodów, 

uniemożliwiające ich odbycie zgodnie z „Przepisami gry w baseball” i ustaleniami PZBall, nie 

zostaną usunięte w realnym czasie umożliwiającym zakończenie zawodów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, to sędziowie są uprawnieni do ich odwołania lub zakończenia meczu.  

7.6. Komisję Techniczną powołuje Organizator. 7.6.1. 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.  

7.7. PZBall zabezpiecza na finał Mistrzostw – puchary oraz po 15 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.  

  

Polski Związek Baseballu i Softballu  

  

Otrzymują:  



1) Kluby   

2) Kolegium Sędziów   

3) Instytut Sportu  

  


