
 

 

POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 

Polish Baseball and Softball Federation 

 
 

KOMUNIKAT 39/2022 
Polskiego Związku Baseballu i Softballu 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 
 

w sprawie aktualizacji terminów turniejów młodzieżowych w baseballu. 

 
Polski Związek Baseballu i Softballu informuje o przyjęciu zmian w kalendarzu wydarzeń dla 
rozgrywek młodzieżowych: 
 
 

1) Z uwagi na brak potwierdzenia przez kluby gotowości udziału w zawodach Pucharu Polski 
Młodzików w zaplanowanym pierwotnie terminie, Związek wyznacza dla tych zawodów 
nowy termin w dniach 9-11 września 2022 roku. 
 
UWAGA 

Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać w terminie do dnia 31.08.2022r. na 

adres mailowy Biura PZBALL pzball@baseballsoftball.pl  
 

Turniej odbędzie się na obiektach Małej Ligi Baseballu w Kutnie - organizatorem turnieju 
jest MKS Stal BiS Kutno 

Mając na uwadze współpracę PZBall z Little League Baseball w Pucharze Polski 
młodzików udział mogą wziąć także drużyny zarejestrowane w Małej Lidze Baseballowej. 
Warunki uczestnictwa zostaną określone odrębnym komunikatem. 

 
 
 
 

2) Zapraszamy do udziału w II. turnieju "Nadzieje Olimpijskie - HOME-RUN-POINT"  
Grand Prix U15 baseballu w dniach 9-11 września 2022 roku w ramach wspierania i  

organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
 
UWAGA 

Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać w terminie do dnia 31.08.2022r. na 
adres mailowy Biura PZBALL pzball@baseballsoftball.pl  
 

Turniej odbędzie się na obiektach Małej Ligi Baseballu w Kutnie – partnerem 
organizacyjnym turnieju jest MKS Stal BiS Kutno. 
Mając na uwadze współpracę PZBall z Little League Baseball w turnieju udział mogą wziąć 
także drużyny zarejestrowane w Małej Lidze Baseballowej. Warunki uczestnictwa ostaną 
określone odrębnym komunikatem. 
 
 

mailto:pzball@baseballsoftball.pl
mailto:pzball@baseballsoftball.pl


3) Finał A Mistrzostw Polski U15 odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 roku we 
Wrocławiu. 

Organizatorem turnieju jest KS Baseball Wrocław. 

4) W związku z podjęciem decyzji o zmianie terminu rozegrania turnieju „Piszek Cup” , 
proponuje się organizację tych zawodów w dniach 23-25 września 2022 roku w ramach 

wspierania i  organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej oraz Weekendu Małej Ligi 
 
Uwaga: 

Prosimy kluby o przesyłanie wstępnego potwierdzenia startu w turnieju „Piszek Cup” 
w terminie do dnia 4 września 2022 roku na adres mailowy Biura PZBALL 
pzball@baseballsoftball.pl  
 
 
 

5) W związku z podjęciem decyzji o przełożeniu terminu Mistrzostw Polski U23 oraz 
ustaleniem terminu Finału A Mistrzostw Polski U15 w baseballu, ustala się co następuje: 

 

a) Mistrzostwa Polski U23 w baseballu odbędą się w pierwszy weekend po 
zakończeniu fazy finałowej „Play Off”  Ekstraligi Baseballu; 

b) Młodzieżowe rozgrywki pucharowe w kategorii U15, U18 i U23 odbędą się w 

kolejne weekendy po zawodach MP U23 w baseballu (według wskazanej kolejności). 
 
 
 

6) Ogłasza się nabór zgłoszeń na organizatorów zawodów pucharowych dla kategorii 
wiekowych U15, U18 i U23. 
 
Uwaga: 

- zgłoszenia do organizacji powyższych zawodów pucharowych, należy przesłać na 
formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 4 września 2022roku.  

Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony- zakładka DOKUMENTY - 
https://www.baseballsoftball.pl/formularze/ 
 
 
- Z uwagi na zmianę terminów zawodów, wymagane jest potwierdzenie udziału do 
poszczególnych kategoriach w terminie do dnia 11 września 2022 roku adres Biura 

PZBALL pzball@baseballsoftball.pl 
 
 

7) W związku z przełożeniem zaplanowanych w I półroczu turniejów MMM 
organizatorzy turniejów finałowych winni przedstawić propozycję nowych terminów 
dla tych zawodów w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku  z uwzględnieniem 
powyższych terminów zawodów. 
 
 

Otrzymują      Polski Związek Baseballu i Softballu 
Kluby 
Kolegium Sędziów  
Wydział Dyscypliny 
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