
 

REGULAMIN  

MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW BASEBALLU 

GRAND PRIX U 9 i  U12  

 

Nazwa imprezy: "Nadzieje Olimpijskie - Home - Run - Point" (NO - H R P) 
 

CEL IMPREZY: 

- popularyzacja baseballu i softballu jako formy rozwoju sportowego  

- stworzenie szansy do zagrania większej liczby meczów w okresie przygotowawczym do MMM 

- wyłonienie najlepszych drużyn 

OPIS ZAŁOŻEŃ: 

Zawody przeznaczone są dla wszystkich klubów zrzeszonych i nie zrzeszonych w PZBall, 
które zgłoszą swoje drużyny w kategorii wiekowej od 9 do 12 lat.  

Mecze rozegrane w trakcie "Nadzieje Olimpijskie - Home - Run - Point" są niosą w sobie 
elementy szkoleniowe, których główną ideą jest promocja aktywności fizycznej oraz 
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu. 

PROMOTOR: 

Polski Związek Baseballu i Softballu 

PATRONAT 

Little League Baseball 

Polski Związek Baseballu i Softballu 

TERMIN I MIEJSCE: 

Zawody rozgrywane będą w poniższych terminach: 

• 22-24.04.2022 w Kutnie 

• 6-8.05.2022 w Kutnie 

• 13-15.05.2022 w Kutnie 

• 3-5.06.2022 w Kutnie 

• 23-25.09.2022 – turniej finałowy dla 6 najlepszych drużyn (zaproszone zostaną 
wszystkie drużyny) w Kutnie 

Możliwość zmiany terminów i miejsca spotkań 



UCZESTNICTWO: 

 

W turniejach mogą brać udział drużyny, które: 

1) są zarejestrowane w Małej Lidze oraz/lub PZBall 
2) każdorazowo dokonają zgłoszenia do Małej Ligi (wg harmonogramu) wraz z 
powiadomieniem Związku przed turniejem (na 7 dni przez wyznaczonym terminem rozgrywek)  
3) zgłoszenie zespołu (przed pierwszym meczem) musi zawierać: nazwę zespołu, nazwisko 
kapitana, kierownika i jego numer telefonu, imienną listę zawodników z datą urodzenia. 
4) uiszczą opłatę startową w Weekendzie Małej Ligi za każdy turniej zgodnie ze stawką Małej 
Ligi (opłata w br. za każdy WML/GP wynosi 400 zł za drużynę.) 
Uwaga: liczba miejsc ograniczona. 
5) dopuszcza się udział zawodników odpowiednio w kategorii U9 i U12 
6) drużyny uczestniczące w (NO - H R P)  winny posiadać ubezpieczenia dla zawodników NNW 
w sporcie. 
7) odpowiedzialność podczas rozgrywek za zawodników, którzy są nieletni bierze opiekun 
drużyny, 
8) dopuszcza się do rozgrywek zawodników zrzeszonych w PZBall, posiadających licencję i 
aktualne badania lekarskie 
9) Na klubie spoczywa obowiązek spełnienia klauzuli RODO i przekazania praw do wizerunku  
10) w przypadku kontuzji zawodników, które uniemożliwiają drużynie na kontynuowanie gry w 
turnieju, można wypożyczyć zawodnika z innej drużyny. Trener drużyny wypożyczającej 
decyduje, którego zawodnika wypożycza. 
11) Jedna drużyna może wypożyczyć tylko jednego zawodnika na dany turniej. Zawodnik ten 
jest przypisany do wypożyczającej drużyny na cały turniej. Wyjątek: w jego macierzystej 
drużynie kontuzje wyeliminują tylu zawodników, że nie będzie mogła bez niego kontynuować 
zawodów. 
12) Dopuszcza się możliwość startu drużyny 8-osobowej (9 pałkarz w lineupie – automatyczny 
OUT). 
13) Dopuszcza się, żeby klub był reprezentowany przez dwie drużyny. W takim przypadku: 
- w danym turnieju skład drużyn jest stały 
- pomiędzy turniejami mogą następować zmiany w składach drużyn 
- trenerzy z klubu mogą prowadzić obie drużyny, za wyjątkiem meczu między tymi drużynami, 
kiedy do każdej z nich musi zostać przypisany osobny trener 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

1) sposób przeprowadzenia turniejów zgodnie z przepisami PZBall  
2) w turnieju może startować max. 8 drużyn (kolejność zgłoszeń) 
3) systemem rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń /decyzja organizatora/ 
4) zawody rozgrywane są w systemie 6 rundowym z ograniczeniem czasowym do 1,5h. 

Nowej rundy nie zaczynamy na 10 minut przed upływem wyznaczonego czasu 



5) mecze mogą się skończyć remisem 
6) W zawodach obowiązują zasady zakończenia meczu przewagą: 

− jeśli drużyna osiągnie 20 pkt przewagi po trzeciej zmianie, 
− 15 pkt przewagi po czwartej zmianie, 
− 10 pkt po piątej zmianie. 

7) dopuszczone są zmiany powrotne, nie mogą one powodować zmiany kolejności 
odbijania. Zawodnik rezerwowy zanim zostanie ponownie zmieniony przez startera musi 
zagrać co najmniej 6 kolejnych autów w polu oraz jedno wejście na pałkę  

8) w Grand Prix U12 "Nadzieje Olimpijskie - Home - Run - Point"  obowiązują przepisy 
związane z ochroną miotaczy zgodnie z regulaminem młodzieżowym  

9) każdy zawodnik znajdujący się w lineupie musi zagrać co najmniej 6 kolejnych autów w 
polu oraz jedno wejście na pałkę. Jeśli z powodu wcześniejszego skończenia meczu na 
przewagi, zawodnik nie rozegra obowiązkowych 6 autów w polu i jednego wejścia na 
pałkę, w kolejnym musi rozpocząć jako starter i rozegrać wymaganą liczbę autów zanim 
zostanie zmieniony. Nie dopełnienie tego obowiązku przez trenera, skutkuje 
walkowerem dla drużyny przeciwnej 

10) wprowadza się ograniczenie liczby obiegów w rundzie – 5, przy założeniu, że liczone są 
wszystkie punkty, które zdobędzie drużyna atakująca po zdobyciu piątego punktu, 
dopóki drużyna grająca w obronie nie doprowadzi do sytuacji, w której biegacze nie 
mogą dalej awansować.  
PRZYKŁAD 1: Drużyna atakująca zdobyła już 4 punkty w rundzie, biegacze są na 2 i 3 
bazie. Po odbiciu przez pałkarza piłki, zawodnik z trzeciej bazy zdobywa punkt, drużyna 
grająca w obronie popełnia błędy pozwalające zawodnikowi z drugiej bazy zdobyć 
punkt, natomiast pałkarz-biegacz zostaje zatrzymany na 2 bazie. Drużyna atakująca w 
tej rundzie zdobywa 6 punktów i następuje koniec tej rundy. 

PRZYKŁAD 2: Drużyna atakująca zdobyła już 4 punkty w rundzie, biegacze są na 
1,2 i 3 bazie. Zawodnik drużyny atakującej odbija HR, wszystkie 4 punkty zostają 
zaliczone i drużyna atakująca w tej rundzie zdobywa 8 punktów i następuje 
koniec tej rundy. 

11) drużyna występuje w jednolitych strojach sportowych z numerami na koszulkach, zaleca 
się aby zawodnik grał przez wszystkie mecze w turnieju z tym samym numerem na 
koszulce 

12) przed rozpoczęciem pierwszego turnieju drużyna musi uregulować wszystkie 
formalności tzn. lista zawodników (z zaznaczeniem osoby do wszelkich kontaktów 
telefonicznych), wpisowe, w razie niedopełnienia w/w postanowień drużyna nie 
zostanie dopuszczona do rozgrywek! 

13) protesty po uiszczeniu opłaty w wysokości 100zł należy składać w formie pisemnej do 
organizatora w ciągu 15 minut po rozegranym spotkaniu, 

14) o kolejności miejsc w grupie decyduje: 

• liczba zdobytych pkt 

• wynik bezpośredniego spotkania 

• korzystniejszy współczynnik obiegów 



• większa liczba zdobytych obiegów: 

• dodatkowa tabelka 

15) system rozgrywek w zależności od liczby drużyn: 
 
W pierwszym turnieju drużyny ustawiane są alfabetycznie wg nazwy miejscowości. W 
kolejnych wg aktualnej klasyfikacji GP U9, a drużyny niesklasyfikowane we 
wcześniejszych zawodach ustawiane są alfabetycznie wg nazwy miejscowości. 
Turnieje dla 2-5 drużyn rozgrywane są systemem każdy z każdym. Przy 6 drużynach lub 
więcej w dwóch grupach. 
 
Rozstawienie w grupach przy 6 drużynach: 
Grupa A: 1, 4, 5 
Grupa B: 2, 3, 6 
 
Rozstawienie w grupach przy 7 drużynach:  
Grupa A: 1, 4, 5 
Grupa B: 2, 3, 6, 7 
 
Rozstawienie w grupach przy 8 drużynach:  
Grupa A: 1, 4, 5, 8 
Grupa B: 2, 3, 6, 7 
 

NR 
startowy 

NAZWA KLUBU MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO 

1.     

2.     
3.     

4.     
5.     
6.     
7.     

 
Grupa A 

NR 
startowy 

NAZWA KLUBU MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO 

1    

4    
5    

 
Grupa B 



NR 
startowy 

NAZWA KLUBU MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO 

2    

3    
6    
7    

 

  



 
PLAN GIER  
(biorąc pod uwagę liczbę drużyn w dniu zawodów) 

Liczba drużyn Dzień Boisko 1 Boisko 2 

2 Sobota 

 

Niedziela 

10:00   1-2 

14:00   2-1 

9:00  2-1 

12:00  1-2 

 

3 Sobota 

 

 

Niedziela 

9:00  1-2 

12:00   2-3 

15:00  3-1 

8:00  1-3 

11:00  2-1 

14:00  3-2 

 

4 Sobota 

 

Niedziela 

10:00  1-4 

14:00  3-1 

10:00  1-2 

 2-3 

 4-2 

 3-4 

5 Sobota 

 

 

Niedziela 

9:00  1-4 

12:00  4-5 

15:00  1-2 

8:00  3-1 

11:00  5-1 

14:00  3-4 

 5-3 

 2-3 

  

 5-2 

 4-2 

  

6 Sobota 

 

 

Niedziela 

 

9:00  1-5 

12:00   4-1 

15:00  5-4 

8:00  A1-B2 

11:00  o 3. m* 

 2-6 

 3-2 

 6-3 

 B1-A2 

 A3-B3* 



 14:00  finał* 

7 Piątek 

Sobota 

 

 

 

Niedziela 

17:00  2-7 

10:00  1-5 

12:30  4-1 

15:00  5-4 

 

8:00  A1-B2 

11:00  o 3. m* 

14:00  finał* 

 3-6 

9:00  6-2  

11:30  3-7 

14:00  2-3 

16:30  6-7 

 B1-A2 

 B3-A3 

 A3-B4 

8 Piątek 

 

Sobota 

 

 

 

Niedziela 

14:30  3-6 

17:30  2-7 

9:00  5-1 

11:30  8-4 

14:00  1-4 

16:30  5-8 

8:00  A1-B2 

11:00  A3-B3* 

14:00  finał* 

 4-5 

 1-8 

 6-2 

 3-7 

 2-3 

 6-7 

 B1-A2 

 A4-B4* 

 o 3. m* 

 
Gospodarz meczu na pierwszym miejscu. Wyjątek – mecze oznaczone *. Jeśli w finale  
lub meczu o 3. miejsce grają drużyny z tej samej grupy eliminacyjnej, gospodarzem jest 
drużyna, która zajęła wyższe miejsce w grupie. W pozostałych przypadkach losowanie 
(rzut monetą przed meczem). Jest możliwość ustalenia przez trenerów drużyn, w 
porozumieniu z koordynatorem zawodów, innych godzin i kolejności meczów. 
 

16)  Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 punkty, za remis po 1 dla każdej drużyny, za 
porażkę 0. W przypadku turnieju do 5 drużyn dodatkowo zwycięzca turnieju otrzymuje 3 
punkty, a drużyna z 2 miejsca 1 punkt. W przypadku turnieju dla 6-8 drużyn, drużyny, 
które wygrają swój półfinał otrzymują dodatkowo 1 punkt, zwycięzca finału otrzymuje 
dodatkowo 2 punkty. 

17)  W ramach promowania rozgrywania przez drużyny możliwie największej liczby meczów 
w klasyfikacji końcowej uwzględniane są tylko drużyny, które zagrały w co najmniej 
połowie turniejów. W przypadku rozegrania nieparzystej liczby turniejów, drużyna musi 



zagrać w większej liczbie turniejów niż połowa, żeby być uwzględniana w klasyfikacji 
końcowej.  

18)  O końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów we wszystkich turniejach 
podzielona przez liczbę rozegranych meczów.  

 

NAGRODY: 

1) Wszystkie drużyny, które wezmą udział w całym cyklu Grand Prix otrzymają trofea 
sportowe, 

2) drużyn za zajęcie miejsc I – IV mogą otrzymać nagrody rzeczowe, 
 

NAGRODY INDYWIDUALNE: 

W kategoriach poniżej juniora młodszego nagród indywidualnych się nie zaleca. 

 

ZGŁOSZENIA: 

1) zgłoszenia drużyny przyjmowane będą każdorazowo przed turniejem zgodnie z 
harmonogramem i na warunkach  Małej Ligi: 

- do ………. (dotyczy weekendu ……….) 
- do ………..r. (dotyczy weekendu …….) 
- do ………... (dotyczy weekendu …….) 

2) listy z wykazem zawodników należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 

 

SPRAWY RÓŻNE: 

1) do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie 
organizator/koordynator 

2) każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości i okazać go na każde żądanie 
organizatora - /czas na dostarczenie dokumentu 15 min./ 

3) drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie. 
4) w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator w konsultacji z 

koordynatorem – Pawłem Rojkiem  
 

 

PZBALL   LLB 

 


