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Wiosna rozgościła się na dobre, czas więc rozpocząć sezon baseballowy! 
Dęby Osielsko w miniony weekend odniosły pierwsze zwycięstwo, a w 
najbliższą sobotę i niedzielę zainaugurują sezon na stadionie im. Polskiej 
Narodowej Fundacji Młodych Baseballistów w Osielsku.

Puchar Polski: awans Dębów do finału
Sezon baseballowy w Polsce otworzyły w tym roku eliminacje Pucharu
Polski. W minioną niedzielę Dęby Osielsko udały się do Żor, by z 
powracającymi do Ekstraligi po kilkuletniej przerwie Gepardami 
walczyć o awans do turnieju finałowego PP. Mecz zakończył się 
pewnym zwycięstwem Dębów 9:4 i osielszczanie zakwalifikowali się 
do finałów Pucharu Polski. Fantastyczną formą u progu sezonu 
błyszczał Paweł Sztejka, zarówno jako miotacz, jak i w ataku.

Niedziela 8 Kwietnia – Żory:
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Dęby 0 0 3 0 4 2 0 0 0 9 7 3
Gepard
y

0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 2 3

Miotacze: [OSI] Paweł Sztejka – Winner, Łukasz Snopek (VIII r.)
Dęby: Sztejka P (Zagórski 1B), Rybski 3B, Snopek 1B/P, Matuszewski SS,
Olejnik C, J. Liwoch RF (A. Medina RF), Witoń CF (Karczewski 2B), O. 
Wąsik LF (Arriaga LF), Murawski 2B/CF. Trener: Paweł Winiarski.
Asysty punktowe: Sztejka, Snopek, Rybski – po 2, Matuszewski, J. 
Liwoch – po 1.
Punkty: Sztejka – 3, Murawski – 2, Witoń, Rybski, Snopek, O. Wąsik – po
1.
Hity: Sztejka (2B) – 3, Rybski, Matuszewski, O. Wąsik, Murawski – po 1.

Dramatyczny przebieg miał mecz eliminacyjny w Rybniku, gdzie 
miejscowa Silesia (ubiegłoroczni mistrzowie Polski) w połowie 
ostatniej rundy przegrywała 4:5 ze Stalą Kutno. Jednak w finałowej 
turze rybniczanie zdobyli aż 6 obiegów i wygrali mecz 10:5, 
kwalifikując się do finałów PP. Automatyczny awans uzyskali obrońcy 
trofeum i gospodarze turnieju finałowego Barons Wrocław. Czwartego
finalistę wyłoni przełożone spotkanie pomiędzy Centaurami Warszawa
i Rawą Katowice. Półfinały i finał Pucharu Polski rozegrane zostaną 
25-26 sierpnia na nowym stadionie baseballowym we Wrocławiu.

Bałtycka Liga Baseballu 2018
Już w najbliższą sobotę i niedzielę w Osielsku zainaugurowane 
zostaną zupełnie nowe rozgrywki pod nazwą Bałtycka Liga Baseballu 



2018 (w skrócie BLB). Pomysłodawcą i skutecznym realizatorem tego 
projektu jest Grzegorz Białas, zawodnik i aktywny działacz 
baseballowy z Władysławowa. Jego ideę mocno wsparły Dęby 
Osielsko. – Chodzi o to, żeby drużyny mogły grać jak najwięcej i jak 
najtaniej – wyjaśnia Łukasz Snopek, członek zarządu UKS Dęby ds. 
baseballu. – Koszty organizacyjne w ligach PZBall stanowią 
niebagatelną kwotę w budżetach klubów, natomiast tutaj udało się 
pozyskać dotacje i sponsorów, co pokryło zdecydowaną większość 
kosztów. My dajemy nasze boisko, które spełnia wszystkie 
wymagania regulaminowe. Mamy szeroką kadrę zawodników, nie 
wszyscy mogą występować w Ekstralidze, dlatego od dłuższego czasu
poszukiwaliśmy możliwości gry dla graczy zaplecza. Uważam, że BLB 
będzie lepszym i tańszym rozwiązaniem, niż np. zgłoszenie drużyny 
rezerw do I ligi PZBall – podkreśla Snopek, który w BLB będzie 
nadzorował sprawy sędziowskie.
Do rozgrywek BLB 2018 zgłosiło się 7 klubów: Piraci Władysławowo, 
Centaury Warszawa, Dęby Osielsko, Yankees Działdowo, Warsaw 
Dragons, Lisy Białystok i Ravens Lublin. Ekstraligowe Centaury i Dęby
zamierzają wystawiać juniorów i graczy nie mieszczących się w 
ligowych składach. Piraci i Yankees jeszcze niedawno grały w 
krajowej elicie, ale do potentatów nigdy się nie zaliczały. Dragons to 
zespół oparty na zawodnikach byłych warszawskich klubów, 
wspartych nowym narybkiem. Natomiast w Lublinie i Białymstoku 
historia baseballu jest bardzo krótka, kluby te powstały niedawno i 
dopiero zbierają doświadczenia. – Myślę, że rozgrywki BLB przyczynią
się do rozwoju całego polskiego baseballu. Poszerzanie geografii 
naszej dyscypliny jest bardzo potrzebne, bo w ostatnich latach 
tkwimy w pewnej stagnacji, straciliśmy też kilka ośrodków – mówi 
Snopek.
Wszystkie mecze BLB będą rozgrywane na boiskach w Osielsku i 
Działdowie, w jedno- lub dwudniowych sesjach. Regulamin ligi 
przewiduje kilka innowacji: dopuszczono remisowe rozstrzygnięcia 
meczów, wprowadzono limit czasowy gry (mecz trwać będzie 7 rund, 
ale nie dłużej niż 2,5 godziny, na 20 minut przed upływem tego limitu
nie będzie rozpoczynana nowa runda), zezwolono także na 
„awaryjne” wypożyczenia zawodników, ponieważ część klubów nie 
dysponuje zbyt długą listą graczy. Rozgrywki potrwają od kwietnia do
września, zespoły zagrają każdy z każdym po dwa mecze. Za 
zwycięstwo przyznawane będą 2 punkty, za porażkę 0, przy remisie 1
pkt. Mistrzowski zespół otrzyma nagrodę w postaci vouchera na 
zakup sprzętu baseballowego u jednego ze sponsorów BLB.
Bałtycka Liga Baseballu zainauguruje swój pierwszy sezon w Osielsku.
Na najbliższy weekend przewidziany jest następujący program 
spotkań:
Sobota 14 kwietnia:
Centaury Warszawa – Piraci Władysławowo (godz. 10.00)
Piraci Władysławowo – Centaury Warszawa (13.00)



Lisy Białystok – Warsaw Dragons (16.15, przed meczem nastąpi 
oficjalne otwarcie sezonu w Osielsku)
Niedziela 15 kwietnia:
Lisy Białystok – Ravens Lublin (10.00)
Ravens Lublin – Dęby Osielsko (13.00)
Dęby Osielsko – Ravens Lublin (16.00)

Startuje Ekstraliga
W niedzielę zainaugurowane zostaną również rozgrywki Ekstraligi 
baseballu. Dęby Osielsko miały podejmować Centaury Warszawa, ale 
mecze te zostały przełożone na 10 czerwca. W niedzielnych 
dwumeczach Stal Kutno podejmie Barons Wrocław, a w śląskich 
derbach Gepardy Żory gościć będą Silesię Rybnik. Za tydzień, w 
drugiej kolejce Ekstraligi, Dęby zmierzą się ze Stalą Kutno w Osielsku 
(niedziela 22 kwietnia o godz. 12.00).


