Eliminacje Mistrzostw Polski Juniora Młodszego
Kędzierzyn-Koźle 7-9.06.2012
Komunikat organizacyjny nr 1
1. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy „CAPER” , 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 20
email: biuro@caper.pl tel.: 601347871 – Sławomir Smętek
Boisko: Kędzierzyn-Koźle ul. Sportowa 15 , dzielnica Kłodnica
2. Zgłoszone drużyny:
UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle
KS SILESIA Rybnik
KS BASEBALL Wrocław
BUKS GEPARDY Żory
3. Wiek zawodnika: rocznik 1999, 1998, 1997
4. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju obowiązkowo 1 godzinę przed
pierwszym meczem muszą dostarczyć do Komisji Technicznej w celu weryfikacji :
- listę zawodników zgłoszonych do turnieju – 3szt. wg wzoru
lp, nazwisko , imię , data urodzenia dd-mm-rrrr, nr licencji
- licencje zawodników,
- ubezpieczenie drużyny NW SPORT
- badania lekarskie zawodników
- licencja trenera prowadzącego drużynę
5. Drużyna przyjeżdża na własny koszt. Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym
zakresie
6. Mecze rozgrywane są według przepisów Polskiego Związku Baseballu i Softballu
7. Obowiązują pałki metalowe
8. Plan gier:
Dzień pierwszy: 8.06.2012

1)

11.00

UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle - BUKS GEPARDY Żory

2)

13.30

KS SILESIA Rybnik - KS BASEBALL Wrocław

Dzień drugi 9.06.2012

3)

9.00

BUKS GEPARDY Żory - KS SILESIA Rybnik

4)

11.30

KS BASEBALL Wrocław - UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle

5)

14.00

UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle - KS SILESIA Rybnik

6)

16.30

KS BASEBALL Wrocław - BUKS GEPARDY Żory

18.30

ZAKOŃCZENIE

Wszystkie drużyny zobowiązane są do udziału w zakończeniu . Brak udziału skutkuje dyskwalifikacja.

9. W czasie turnieju dział komisja techniczna w składzie:
Bogdan Kolenda – przewodniczący
Paweł Adamiec
Kordian Sura

Eliminacje Mistrzostw Polski Juniora Młodszego
Kędzierzyn-Koźle 7-9.06.2012

Regulamin turnieju
1. Drużyny obowiązują jednakowe stroje zgodnie z regulaminem
2. W turnieju udział mogą brać jedynie zawodnicy zweryfikowani i zatwierdzeni przez komisje
techniczną
3. Rozgrzewkę przedmeczowa drużyny przeprowadzają na boiskach treningowych.
4. Na 15 min przed meczem należy dostarczyć sędziemu zapisowemu oryginał line-up
5. Kolejny mecz rozpoczyna się 15 min po zakończeniu meczu poprzedzającego, ale nie prędzej
niż 15 min przed wyznaczonym terminem.
Inne zmiany terminu rozgrywania meczu muszą być zaakceptowane przez zainteresowane
drużyny i zatwierdzone przez komisję techniczną
Komisja techniczna może dokonać zmian godzin rozgrywania meczu informując
zainteresowane drużyny z wyprzedzeniem min 2 godzin
6. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają
kontynuowanie meczu, o jego przerwaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje
sędzia główny zawodów. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeżeli w chwili jego przerwania
rozegrano trzy pełne zmiany.
7. Mecz trwa 7 zmian, przy czym grę w ataku rozpoczyna drużyna gości.
Mecz zostaje zakończony gdy jedna z drużyn osiąga przewagę:
10 obiegów po 6 zmianach
15 obiegów po 5 zmianach
20 obiegów po 4 zmianach
30 obiegów po 3 zmianach
Jeżeli mecz pozostaje bez rozstrzygnięcia po zakończeniu pełnych 7 zmian , w celu
wyłonienia zwycięzcy stosuje się reguły zawarte w regulaminie rozgrywek ligowych
baseballu na rok 2012
8. Klasyfikacja końcowa.
 O ostatecznej kolejności w turnieju decyduje większa ilość zwycięstw
 W przypadku równej ilości zwycięstw dwóch zespołów decyduje bezpośredni mecz
 W przypadku równej ilości zwycięstw trzech lub więcej drużyn o ostatecznej
klasyfikacji decydują w kolejności:
 najmniejsza ilość straconych obiegów w meczach pomiędzy
zainteresowanymi drużynami, przeliczona na ilość rozegranych w
obronie zmian,
 największa ilość obiegów zdobytych w meczach pomiędzy
zainteresowanymi drużynami, przeliczona na ilość rozegranych w
ataku zmian,
9. Protesty
Protesty należy składać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po zakończeniu
meczu i wpłaceniu 200,00 zł kaucji, która będzie zwracana w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia protestu. Warunkiem przyjęcia protestu przez komisję techniczną jest
zgłoszenie sędziemu prowadzącemu spotkanie przez trenera zamierzającego złożyć protest
– woli jego zgłoszenia – najpóźniej do chwili zakończenia meczu.
10. W trakcie turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Baseballu i Softballu.

