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KOMUNIKAT nr 58/2022 
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 

z dnia 1 grudnia 2022 roku 
 

dotyczy zgłoszenia drużyn młodzieżowych do rozgrywek i zawodów młodzieżowych  
w baseballu, softballu i Baseball5 

 w sezonie 2023 
 

 

1. W związku z potrzebą podjęcia działań niezbędnych dla opracowania i przyjęcia regulaminów, 
preliminarza wydarzeń, rozgrywek i zawodów oraz eventów prowadzonych przez PZBall przy 
ewentualnym wsparciu w ramach programów Ministerstwa Sportu i Turystki w 2023 roku, 
Zarząd postanawia ogłosić nabór zgłoszeń do rozgrywek i zawodów młodzieżowych w 
baseballu, softballu i Baseball5. 

2. Z uwagi na niejednokrotne wycofywanie się drużyn z poszczególnych zawodów w sezonie 
2022, Zarząd w ramach rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2023: 

a) określi minimalną liczbę uczestników o mistrzostwo Polski na poziomie min. 4 drużyn; 
b) dopuści rozgrywanie zawodów z udziałem 3 drużyn jako zawody o Puchar Federacji; 
c) wprowadzi do regulaminów rozgrywek młodzieżowych w baseballu i softballu zapisy 

dot. warunków finansowych wycofania się z zawodów; 
d) na podstawie zgłoszeń w kategorii U12 wprowadzi korekty w systemie rozgrywek 

MMM. 

2.1. Dla podniesienia jakości programów szkoleniowych w sezonie 2023: 

a) planuje się utrzymanie organizacji zawodów Grand Prix U12 i Teeball we 
współpracy z Małą Ligą Baseballu w Kutnie (kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień);  

b) dla Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików U12, system zostanie ustalony w 
zależności od ilości zgłoszeń; 

c) rozgrywki o Mistrzostwo Polski U15 w baseballu (junior młodszy), przeprowadzone 
będą turniejowo w formule rozgrywek ligowych z podziałem na grupy wraz z 
rozegraniem turnieju finałowego; 

d) rozgrywki o Mistrzostwo Polski U15 w softballu (juniorki młodsze), przeprowadzone 
będą turniejowo w formie rozgrywek ligowych, z założeniem rozegrania równej ilości 
turniejów co ilość zgłoszonych drużyn; 

e) Mistrzostwa Polski U18 w baseballu (junior) - w zależności od ilości zgłoszonych 
drużyn podjęta zostanie decyzja o ewentualnych eliminacjach; 
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f) planuje się turniej o Mistrzostwo Polski U18 w softballu (juniorki); 

g) planuje się rozegranie turnieju o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U23 w baseballu; 

h) dla zawodów w Baseball5 planuje się zawody w kat. do 12 i do 15 lat - formuła 
zawodów dla poszczególnych kategorii zostanie ustalona na podstawie ilości 
zgłoszeń; 

2.2. W sezonie 2023 planuje się rozegranie zawodów o Puchar Polski w kategoriach 
młodzieżowych do lat 18 w softballu i do lat 23 w baseballu. 

3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do Komunikatu  
w terminie do 18 grudnia 2022 roku. 

4. Warunki i zobowiązania dotyczące udziału w rozgrywkach i zawodach oraz warunki  
i zobowiązania organizatorów zawodów w sezonie 2023 zostaną określone odrębnym 
komunikatem lub zawarte zostaną w danym regulaminie.  

 

 

Prezydium Zarządu  

 
Otrzymują:  

Kluby  

Kolegium Sędziów  

Wydział Dyscypliny 
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