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REGULAMIN  

PUCHARU POLSKI – SOFTBALL 
Sezon 2019 

 

 

1. Wstęp: 

Cztery drużyny wezmą udział w Pucharze Polski sezonu 2019:  

 BUKS Gepardy Żory 

 Hrabiny Wrocław  

 MKS Stal BiS Kutno   

 Warsaw Diamonds. 

 

Puchar Polski odbędzie się 5 października w Kutnie, Aleja Małej Ligi 1.  

 

2.  System rozgrywek: 

 Turniej zostanie rozegrany jako system pucharowy, z parą meczów półfinałowych i 

finałem z udziałem zwycięzców obu półfinałów.  Innymi słowy, w sumie odbędą się 

trzy mecze. 

 Szczegółowy harmonogram prezentuje się jak poniżej. 

 Drużyny zostały przydzielone do harmonogramu na podstawie losowania, którego 

wyniki zostaną udostępnione klubom w osobnym komunikacie. 

 

SOBOTA, 05.10.2019: 

 9:00-11:00 – Warsaw Diamonds vs. Hrabiny Wrocław 

11:20-13:20 – MKS Stal BiS Kutno vs. BUKS Gepardy Żory 

13:40 – Finał  

 

 Gospodarz każdego meczu - w półfinale i finale - zostanie określony rzutem monetą 

bezpośrednio przed meczem. 

 

 

3.  Mecz: 

 Mecze w półfinałach odbywają się na czas; każdy mecz trwa 7 zmian lub 2 godziny.  

Jeśli zostaje mniej niż 10 min w meczu, nie można zacząć nowej zmiany. 

 Finał będzie grany bez ograniczeń czasowych. 

 Komisja Techniczna Pucharu Polski w porozumieniu z PZBall ma prawo do zmiany 

długości meczu ze względu na zjawiska pogodowe.  

 Pozostałe wytyczne zgodne z regulaminem rozgrywek PLSK & WBSC. 



  

4. Koszty: 

 Drużyna przyjeżdża na własny koszt. 

 Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.  

 Koszty organizacji turnieju pokrywa organizator (Stal BiS Kutno). 

 PZBall dostarczy puchar. 

 

5.  Sędziowie: 

 Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza na mecz dwóch sędziów oraz 

sędziego  zapisowego, posiadających licencje PZBall.  Stawki sędziowskie są takie 

same, jak w PLSK. 

 Komisja Techniczna:  Jeden przedstawiciel z klubu Stal BiS Kutno, jeden członek 

Zarządu PZBall, jeden z sędziów wybranych przez Kolegium Sędziów. 

 

6. Drużyny biorące udział w rozgrywkach przed pierwszym meczem muszą dostarczyć do 

Sędziów:  

 listę startową 

 ubezpieczenie drużyny NW SPORT 

 badania lekarskie zawodniczek 
 

7. Zawodniczki:  

 Kwalifikacja graczy zgodnie z Regulaminem PLSK 2019. 

 Miotacz może narzucić maksymalnie 8 zmian podczas Pucharu Polski.  Każda część 

zmiany jest traktowana jako pełna zmiana do celów tej reguły. 

 

8. Protesty:  

 Protesty należy zgłaszać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po 

zakończeniu meczu, i wpłaceniu 200 PLN kaucji w ciągu 48 godzin na koncie PZBall’u, 

która będzie zwracana w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.  

 

 

 


