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POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I  SOFTBALLU  
e-mail: pzball@wp.pl, 

www.baseballsoftball.pl 

 
REGULAMIN  

MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW – BASEBALL  
Sezon 2017 (z dnia 6 czerwca 2017 r.) 

 

 

Artykuł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1.  1. Niniejszy regulamin dotyczy rozgrywek młodzieżowych w baseballu o: 

a) Mistrzostwo Polski do lat 23 (U23), 

b) Mistrzostwo Polski i Puchar Polski juniorów (U18),  

c) Mistrzostw Polski i Puchar Polski juniorów młodszych (U15), 

d) Wojewódzkich oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (U12), 

e) Puchar Polski Młodzików, 

f) Puchar Polski Teeball, 

g) Innych oficjalnych zawodów wprowadzonych do kalendarza rozgrywek PZBall. 

2. Rozgrywki młodzieżowe określone w § 1.1 prowadzone są zgodnie z regułami zawartymi w: 
a)  „Przepisach gry w baseball”, 

b) niniejszym regulaminie oraz obowiązujących  innych uchwałach bądź decyzjach Zarządu 

Polskiego Związku Baseballu i Softballu, lub postanowieniach Komisji Technicznej, o której 

mowa w artykule VIII. 

 

§ 2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia: 
a) Związek lub skrótu PZBall – to rozumie się przez to Zarząd Polskiego Związku Baseballu i 

Softballu; 

b) Organizator – Członek Związku o którym mowa w § 11 Statutu lub Związek; 

c) Klub – stowarzyszenie sportowe działające w oparciu o przepisy prawa w szczególności 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie; 

d) lokalny komitet organizacyjny – powołany przez Organizatora zespół osób w celu 

organizacji i przeprowadzenia zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem; 

e) Kolegium Sędziów - Kolegium Sędziów Polskim Związku Baseballu i Softballu; 

f) Komisję Techniczną – rozumie się przez to powołanych przez PZBall, na dane zawody, 

przedstawicieli PZBall, Kolegium Sędziów oraz przedstawicieli organizatora, a w razie 

potrzeb inne osoby; 

g) „zawodnik” – to rozumie się pod nim również zawodniczkę; 

h) zawody – oficjalne mecze, turnieje i rozgrywki organizowane przez i pod patronatem oraz 

ujęte w kalendarzu PZBall. 

 

§ 3. 1.   Kluby biorące udział w zawodach w sprawach dotyczących zawodów, kierują korespondencję 
bezpośrednio do PZBall pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z dotrzymaniem terminów 
ujętych w niniejszym regulaminie. 

2. Kluby biorące udział w zawodach, w sprawach dotyczących zawodów, otrzymują 
korespondencję bezpośrednio od PZBall pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

3.  W sprawach nie wymagających akceptacji PZBall komunikaty i pisma dotyczące zawodów 
organizatorzy mogą kierować bezpośrednio do uczestników, z kopią do PZBall.  
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§ 4. Pisemna deklaracja udziału w zawodach i/lub chęci organizacji jest jednoznaczna z akceptacją i 

przyjęciem do stosowania niniejszego regulaminu. 
 

 

Artykuł II ZAWODY PZBALL 
 

§ 5. Ustalenia Regulaminu Zawodów Młodzieżowych – Baseball, zwanego dalej „regulaminem”, są 
obligatoryjne dla wszystkich zawodów organizowanych pod patronatem lub bezpośrednio przez 
PZBall. 

 
§ 6. Zawody powierzane będą organizacjom członkowskim Związku, które tym samym będą 

odpowiedzialne przed Związkiem za spełnienie wymagań określonych regulaminem, nawet w 
przypadku przekazania prawa do zarządzania zawodami lokalnym komitetom organizacyjnym.  
 

 
§ 7. Po spełnieniu w/w warunków regulaminowych Związek upoważnia zrzeszone organizacje 

członkowskie do organizowania wymienionych poniżej zawodów: 

1) Mistrzostw Polski do lat 23 (U23), 

2) Mistrzostw Polski i Pucharu Polski juniorów (U18),  

3) Mistrzostw Polski i Pucharu Polski juniorów młodszych (U15), 

4) Wojewódzkich oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (U12), 

5) Pucharu Polski Młodzików, 

6) Pucharu Polski Teeball, 

7) Innych oficjalnych zawodów wprowadzonych do kalendarza PZBall. 
 

 

Artykuł III KATEGORIE WIEKOWE 
 

§ 8. 1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży organizowane pod patronatem bądź 
bezpośrednio przez Związek odbywa się w następujących kategoriach wieku: 
a) Teeball – przedział wieku 6 do 9 lat, (na rok 2017, najstarszy rocznik 2008), 

b) Młodzik U12 – przedział wieku 9 do 12 lat, (na rok 2017, najstarszy rocznik 2005), 

c) Junior Młodszy U15 – przedział wieku 13 do 15 lat, (na rok 2017, najstarszy rocznik 2002), 

d) Junior U18 – przedział wieku 16 do 18 lat, (na rok 2017, najstarszy rocznik 1999), 

e) Młodzieżowiec U23 – przedział wieku 16 do 23 lat, (na rok 2017, najstarszy rocznik 1994). 

 

 Określone powyżej kategorie dotyczą zawodników urodzonych w danym roku bez względu na 
miesiąc urodzenia. 

2. Dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 15 lat w kategorii Junior oraz 
Młodzieżowiec. 

3. Dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 12 lat w kategorii Junior 
Młodszy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez klub do zawodów danej kategorii wiekowej więcej niż jednej 
drużyny, zawodnicy tego klubu mogą być zgłoszeni wyłącznie do jednej z tych drużyn i 
uczestniczyć w rozgrywkach tylko w tej drużynie. 

5. W przypadku uczestnictwa w zawodach w tej samej kategorii wiekowej dwóch drużyn danego 
klubu, jego zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie drużynę, do której zostali zgłoszeni, a 
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zawodnicy drużyny, która odpadła z rozgrywek nie mają prawa występować w drużynie tego 
klubu, która uczestniczy w kolejnych fazach zawodów. 

6. Prawo uczestnictwa w zawodach mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do danych zawodów. 

7. Zawodnicy w kategoriach Junior i Młodzieżowiec odbijają wyłącznie pałkami drewnianymi 
dopuszczonymi przez CEB.  

8. W kategoriach Junior Młodszy, Młodzik i Teeball dopuszczone są pałki metalowe. 
 

 
 

Artykuł IV PROCEDURA POWIERZANIA ORGANIZACJI ZAWODÓW 
 

§ 9.   1.  Organizator zainteresowany organizacją zawodów musi wystąpić z pisemnym wnioskiem nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Związek. 

2. Zgłoszenia chęci organizacji zawodów dokonuje się do Związku pismem podpisanym przez 
osobę/by upoważnione do reprezentowania klubu, które musi zawierać: 
a) nazwę klubu,  

b) nazwę drużyny do stosowania przez organizatora zawodów,  

c) adres klubu do korespondencji,  

d) dane teleadresowe: nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony 

internetowej, 

e) nazwiska i imiona oraz nr telefonów osób do kontaktu w sprawach zawodów,  

f) nazwę, adres, w miarę możliwości telefon do właściciela obiektu, na którym są lub będą 

rozgrywane zawody. 

3. Organizacja oficjalnych zawodów powierzana jest Członkom Związku, które po uzyskaniu 
zgody Związku mogą przekazać swoje uprawnienia lokalnemu komitetowi organizacyjnemu. 

4. Zwycięzcy zawodów – Klub, który wygrał zawody finałowe w roku 2016 w danej kategorii 
wiekowej – ma pierwszeństwo do organizacji zawodów w 2017 roku, pod warunkiem złożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2.  

§ 10.    Reguły określonej w § 9 ust. 4 nie stosuje się do zawodów Superpucharu oraz Pucharu Polski 
Młodzików, których organizatora wyznaczy lub przejmie obowiązki organizatora PZBall. 

§ 11. Ostatecznej decyzji o wyborze organizatora zawodów dokonuje Związek.  

§ 12. PZBall nie bierze na siebie odpowiedzialności i zobowiązań finansowych związanych z organizacją 
i uczestnictwem w zawodach.  Reguła ta nie dotyczy zawodów określonych § 10. 

§ 13. Do prowadzenia zawodów zespół sędziów wyznacza Kolegium Sędziów PZBall. 
 

 

Artykuł V OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW 
 

§ 14. Określa się następującej obowiązki organizatora zawodów: 

1. Organizator zobowiązany jest przekazać do biura Związku w szczególności: 
a) datę i godzinę rozpoczęcia zawodów, 

b) miejsce lub miejsca rozgrywania zawodów wraz ze wskazaniem adresu, 

c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w sprawie zawodów, 

d) harmonogram czasowy lub program zawodów, 
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e) proponowany system rozgrywek określony w artykule XV nie później niż na 14 dni przed 

zawodami, 

f) w uzasadnionych przypadkach organizator może zgłosić do akceptacji PZBALL inny 

system rozgrywek nie później niż 7 dni po zamknięciu listy zgłoszeniowej; 

2. Zawiadomić uczestników zawodów, sędziów zawodów, służb medyczne, a przypadku imprezy 
masowej również policję; 

3. Przygotować obiekt do rozgrywek zgodnie z wymogami i przepisami PZBall; 

4. Organizator winien dysponować dostępem do zatwierdzonego przez Związek boiska lub boisk, 
na których będzie rozegrania określonej regulaminem ilości gier.  Weryfikacji boisk dokonuje 
Komisja Techniczna powołana przez Związek; 

5. Zapewnienie utrzymania właściwej jakości nawierzchni boisk podczas zawodów; 

6. Jeżeli wskazane przez sędziów istotne nieprawidłowości w przygotowaniu obiektu do 
zawodów, uniemożliwiające ich odbycie zgodnie z „Przepisami gry w baseball” i ustaleniami 
PZBall, nie zostaną usunięte w realnym czasie umożliwiającym zakończenie zawodów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, to sędziowie są uprawnieni do ich odwołania; 

7. W przypadkach losowych związanych z przebiegiem zawodów zaplanować w uzgodnieniu i za 
akceptacją Komisji Technicznej rozkład gier zawodów; 

8. Organizator musi posiadać ważne ubezpieczenie OC organizatora imprez;   

9. Organizator zobowiązany jest opublikować oficjalny program zawodów; 

10. Na wszystkich obiektach sportowych, na których rozgrywane są zawody zapewnić opiekę 
medyczną, według zasad określonych w § 15; 

11. Zapewnić porządek na obiekcie sportowym przed, w trakcie i po zawodach zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz bezpieczeństwa uczestników zawodów; 

12. Zapewnić dystrybucję lub dostęp do komunikatów Komisji Technicznej, komunikatów 
organizacyjnych, wyników i ewentualnych materiałów statystycznych dla uczestników, Komisji 
Technicznej i sędziów po każdym dniu zawodów;  

13. Niezwłocznie po zakończeniu zawodów wszystkim uczestnikom wymienionym w pkt. 12 
dostarczyć pełne zestawienia wyników zawodów i ewentualnie statystyki; 

14. Przygotować odpowiednią ilość pomieszczeń dla sędziów, Komisji Technicznej oraz szatni dla 
drużyn. 

 

§ 15. 1.  Obowiązkiem Organizatora zawodów jest zapewnienie opieki medycznej i obecności, co 
najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem, w czasie zawodów i nie krócej niż 15 minut po ich 
zakończeniu lekarza medycyny lub ratownika medycznego lub pielęgniarki bądź ratownika 
(patrz: poniższe objaśnienie).  

Objaśnienie: 
Za ratownika uważa się osobę legitymującą się zaświadczeniem o ukończeniu kursu w 
zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika - Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408.  

2. Sędziowie zawodów mogą podjąć decyzję o ich odwołaniu, jeżeli jedna z osób wymienionych 
w ust.1 nie przybędzie na zawody lub jej spóźnienie przekroczy 15 minut, z zastrzeżeniem ust. 
3.  

3. Sędziowie zawodów, biorąc pod uwagę dobro i ducha sportu, o ile organizator zawodów spełnił 
wszelkie wymogi formalne dla zabezpieczenia obecności odpowiednich służb medycznych, 
mogą podjąć decyzję o wydłużeniu okresu oczekiwania na ich przybycie. W powyższych 
okolicznościach ostateczna decyzja o odwołaniu zawodów należy wyłącznie do sędziów.  

4. Fakty, o których mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać opisane w protokole zawodów. 
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§ 16. Wszystkie inne techniczne aspekty przygotowania zawodów nie wymienione w niniejszym artykule 
organizator powinien uzgodnić z Komisją Techniczną. 

§ 17. W terminie 7 dni od zakończenia zawodów organizator ma obowiązek przekazać do biura Związku 
pełny raport z organizacji i przebiegu zawodów. 

§ 18. Związek zastrzega sobie prawo odebrania Członkowi Związku praw organizatora, jeśli ten nie 
zastosuje się do ustalonych zapisów niniejszego regulaminu.  
 
 

Artykuł VI ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORGANIZATORA 
 

§ 19. 1.  Organizator na koszt własny zapewnia: 
a) zakwaterowanie, wyżywienie, jeżeli to niezbędne także transport sędziów na i z obiektu,  

b) obsługę sędziów zapisowych zawodów, 

c) obsługę techniczną i organizacyjną zawodów, 

d) zakwaterowanie i wyżywienie Komisji Technicznej. 

2. Organizator w miarę możliwości i potrzeb zapewnia trofea i nagrody dla uczestników zawodów, 
za wyjątkiem trofeów dla zwycięzców, które zapewnia PZBall. 

§ 20. Organizator zobowiązany jest wpłacić na wskazane konto Związku kaucję w wysokości 500 złotych 
(słownie: pięćset złotych).  Kaucja zostanie zwrócona na konto w dniu rozpoczęcia zawodów.  W 
przypadku rezygnacji z organizacji lub nieodbycia się turnieju z winy organizatora kaucja 
przechodzi na rzecz/działalność statutową PZBall. 

 

 

Artykuł VII OBOWIĄZKI KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAWODACH 
PZBALL 

 

§ 21. Klub zgłasza akces uczestnictwa w zawodach według zasad niniejszego regulaminu w terminie 
określonym przez PZBall. 

§ 22. 1.   Klub zgłaszający się do zawodów dokonuje w terminie wskazanym przez PZBALL wpłaty 
kaucji związanej z uczestnictwem w zawodach określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wpłata kaucji w wysokości 250 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), za każda 
drużyna, dokonywana jest na wskazane konto Związku stanowi potwierdzenie chęci 
uczestnictwa w danych zawodach.  Kaucja jest kaucją zwrotną i zostanie zwrócona po 
przybyciu na zawody z zastrzeżeniem  § 27 ust. 1 i 2.  W przypadku nieprzybycia na zawody, 
kaucja zostanie przekazana przez PZBall na konto organizatora tytułem zadośćuczynienia.    

§ 23. 1.   Klub zobowiązany jest dokonać rejestracji swoich zawodników według zasad określonych w 
artykule XII niniejszego regulaminu. 

2. Do rozgrywek w danej kategorii wiekowej można zgłosić również zawodników z bezpośrednio 
niższej kategorii wiekowej, przy czym w stosunku do tych zawodników obowiązują 
postanowienia zawarte w § 8 ust. od 2 do 5 oraz od § 42 do 44. 

3. Biorący udział w oficjalnych zawodach wszyscy uczestnicy muszą posiadać obywatelstwo 
polskie.  Wyjątkiem są kluby zrzeszające obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce. 

§ 24. W rywalizacji w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i innych zawodach 
organizowanych w ramach systemach pilotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mogą w 
tym zakresie obowiązywać doraźnie ustalane odrębne przepisy. 
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§ 25. Uczestniczące w zawodach organizacje zabezpieczają wszystkie swoje wydatki wiązane z 
zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, dojazdem na miejsce zawodów i inne. 

§ 26. 1.   Uczestnicy zawodów na 7 dni przed terminem zawodów zobowiązani są dostarczyć Związkowi 
oraz organizatorowi kompletną listę drużyny wraz z wykazem opiekunów i osób oficjalnie 
towarzyszących drużynie oraz datę przyjazdu i odjazdu. 

2. Po przekazaniu listy o której mowa w ust. 1 nie będzie można dokonywać zmian w składzie 
ekipy.  

§ 27. 1.   Jeśli ustalenia Komisji Technicznej nie będą stanowić inaczej, uczestnik ma obowiązek w dniu 
poprzedzającym zawody być obecnym na spotkaniu z Komisja Techniczną.  Niedopełnienie 
tego wymogu spowoduje niedopuszczeniem do zawodów oraz automatyczne wycofanie 
drużyny z udziału w rozgrywkach.  

2. Nie przystąpienie drużyny do zawodów powoduje automatyczne wycofanie drużyny z udziału w 
rozgrywkach. 

3. Drużyna, która przystąpi do zawodów, a nie rozegra żadnego meczu nie będzie uwzględniona 
w ostatecznej klasyfikacji. 

§ 28. Za wszystkie szkody spowodowane przez członków ekip uczestników odpowiada uczestnik.  
Związek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe w tym zakresie szkody. 
 

§ 29. 1.  Dokładny termin odprawy technicznej oraz weryfikacji zawodników do zawodów określony 
będzie przez organizatora zawodów w porozumieniu z Komisją Techniczną. Wymagane 
dokumenty określają zapisy Artykułu XI i XII regulaminu. 

2. Członkowie drużyn oraz osoby towarzyszące (np. kierownictwo klubu, trenerzy, lekarz, 
masażysta) muszą być również umieszczeni w składzie ostatecznym. 

 
 

Artykuł VIII KOMISJA TECHNICZNA 
 

§ 30.  Dla danych zawodów organizator w porozumieniu ze Związkiem wyznacza Komisję Techniczną, w 
skład której wchodzą:  przedstawiciel organizatora, przewodniczący zespołu sędziowskiego i w 
razie potrzeb przedstawiciel Związku lub inne osoby.  

§ 31. Komisja Techniczna jest uprawniona do: 
a) weryfikacji i kontroli uprawniających do gry i uwierzytelniających zawodników dokumentów, 

b) wyznaczania sędziów do prowadzenia meczy, 

c) ustalania awaryjnych terminów gier zawieszonych, odwołanych lub przełożonych, 

d) rozstrzygania protestów i oceniania wykroczeń, problemów dyscyplinarnych zawodników i 

trenerów, 

e) kontrolowanie zobowiązań organizatora, 

f) weryfikacji boisk, 

g) w przypadkach nieprzewidzianych w powyższych punktach decyzje podejmuje Związek. 

§ 32.  Na czas trwania zawodów organizator zapewnia Komisji Technicznej odpowiednie pomieszczenie 
do pracy i narad.  

§ 33.  Na pierwszym spotkaniu z uczestnikami, po weryfikacji dokumentów Komisja Techniczna powinna 
przedstawić uczestnikom zawodów w szczególności:  

a) regulamin zawodów, 

b) zasady współpracy Komisji Technicznej z sędziami, organizatorami, trenerami i ekipami, 

c) prowadzenie meczy i zasady ich przyśpieszania, 
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d) oficjalne piłki oraz inny dopuszczony sprzęt sportowy określony przepisami gry, 

e) plan treningów i rozgrzewek, 

f) zasady zajmowania boksów, 

g) protesty i wykluczenia, 

h) kary, 

i) informacje dotyczące poszczególnych faz zawodów, 

j) inne niezbędne informacje związane z zawodami. 

§ 34. 1.   Przynajmniej jeden członek Komisji Technicznej powinien być obecny na każdym meczu, a 
jego  nazwisko powinno być umieszczane na liście razem z wyznaczoną do prowadzenia 
danego meczu ekipą sędziowską.  

2. Dopuszcza się powołanie funkcji Delegata Zawodów PZBall, który nie powinien ingerować w 
organizację i zarządzanie zawodami, a jego działania powinny mieć na celu znalezienie i 
wskazanie błędów w organizacji zawodów. 

§ 35.  W czasie trwania zawodów Komisja Techniczna upoważniona jest do rozstrzygania wszystkich 
nieujętych w niniejszym Regulaminie a zaistniałych w czasie realizacji programu zawodów 
problemów. 

§ 36. 1.  W czasie jednego dnia od zakończenia zawodów Komisja Techniczna przesyła do biura 
Związku  rezultaty gier i ostateczne tabele.   

2. Pełny raport powinien być wysłany do biura Związku w terminie jednego tygodnia. 
 

 
 

Artykuł IX SĘDZIOWIE 
 

§ 37. 1.   Listę sędziów mających rozstrzygać w zawodach wyznacza Przewodniczący Kolegium 
Sędziów PZBall najpóźniej na 7 dni przed zawodami. 

2. Ilość sędziów musi być adekwatna do ilości spotkań rozgrywanych w czasie zawodów. 

3. Każdy z sędziów wyznaczonych przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów musi zobowiązać 
się do pozostania w dyspozycji Komisji Technicznej. 

4. Wyznaczanie sędziów dokonywane będzie przez Komisję Techniczna najpóźniej w przeddzień 
rozgrywania meczu. 

5. Sędzią głównym meczu nie może być przedstawiciel jednego z grających w nim zespołów. 

6. W przypadku zaistnienia w meczu problemów organizacyjnych lub dyscyplinarnych sędzia 
powinien ten fakt odnotować w meczowym protokole. 

7. Jeżeli trener główny drużyny grającej w obronie poprosi o celową bazę darmo, sędzia główny 
powinien pozwolić pałkarzowi dobiec do pierwszej bazy bez nakazywania miotaczowi, aby 
wykonywał narzuty. 

 

Artykuł X SĘDZIOWIE ZAPISOWI 
 

§ 38.  Organizator powinien doceniać znaczenie właściwego prowadzenia zapisu meczowego i podjąć 
wszelkie działania, które pozwolą wybrać i przygotować odpowiedni zespół sędziów technicznych 
– sekretarzy zawodów zwanych dalej sędziami zapisowymi. 

§ 39. Listę sędziów zapisowych zawodów zatwierdza Komisja Techniczna. 

§ 40. Do obowiązku sędziów zapisowych należy także: 
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a) niezwłocznie po zakończeniu meczu dostarczyć sędziemu głównemu protokół z zapisem 

przebiegu meczu, 

b) po zakończeniu zawodów w oparciu o pełną statystykę główny sędzia wskaże nazwiska 

zawodników wyróżniających się w indywidualnych klasyfikacjach. 

§ 41. W celu podejmowania właściwych i prawidłowych decyzji należy stosować oficjalny system zapisu 
zatwierdzony przez C.E.B. 
 
 
 

Artykuł XI PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA ORAZ WERYFIKACJA 
ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW 

 

§ 42. Przynależność Klubowa:  

1. W rozgrywkach młodzieżowych nie dopuszcza się transferów zawodników lub zawodniczek w 
trakcie trwania sezonu.   

2. Zawodnik lub zawodniczka zgłoszeni przez klub do rozgrywek mają obowiązek i prawo 
reprezentować ten sam klub przez cały sezon, rozumiany jako rok kalendarzowy.   

3. W przypadku zmiany adresu zamieszkania rodziców lub innych prawnych opiekunów 
zawodnika dopuszcza się możliwość zmian przynależności klubowej w trakcie trwania sezonu.  

4. Warunki zmiany przynależności klubowej reguluje Regulamin Transferów Polskiego Związku 
Baseballu i Softballu. 

§ 43. Dokumenty uprawniające do gry:   

1. Przy weryfikacji drużyny do zawodów kapitan drużyny lub przedstawiciel drużyny musi 
przedstawić: 
a) ważną licencję zawodnika; 

b) aktualne orzeczenie lekarskie (ważne maksymalnie sześć miesięcy od daty badania) o 

zdolności wydane przez upoważnionego lekarza medycyny sportowej zgodnie z wymogami 

rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy 

uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 

zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego 

(Dz. Ustaw z 2011 r. nr 88 poz. 502). 

2. Polisę potwierdzającą ubezpieczenie NNW w sporcie. 

3. Listę określającą ostateczny skład drużyny wraz z trenerami, kierownikiem, masażystą,  itp. 

§ 44. Zawodnik uczestniczący w jednych zawodach mistrzowskich, bez względu na klasę i rodzaj 
rozgrywek, nie może w tym samym dniu uczestniczyć w jakichkolwiek innych zawodach, chyba, że 
przewiduje to regulamin zawodów. 

 

 

Artykuł XII REJESTRACJA ZAWODNIKÓW  
 

§ 45. 1. Posiadanie licencji zawodniczej PZBall jest obligatoryjnym obowiązkiem zawodników 
uczestniczących w zawodach.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 ten nie dotyczy zawodów w kategorii Teeball. 

3. Żaden zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów bez uzyskania rejestracji w Związku. 
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4. Począwszy od kategorii młodzik każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZBall i na grę w 
oficjalnych zawodach posiadać ważną licencję zawodnika wydaną przez biuro Związek 
zgodnie z regulaminem przyznawania licencji, zawieszania i pozbawiania licencji PZBall. 

5. Koszt wydania licencji określa Komunikat PZBall z dnia 12.03.2016. 

6. Ewidencję wydanych licencji oraz decyzji o odmowie przyznania, zawieszeniu i pozbawieniu 
licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro PZBall. 

 
 

Artykuł XIII PROTESTY 
 

§ 46. Protesty dotyczące statusu zawodników mających brać udział w grze i ich uprawnień do gry muszą 
być przekazane niezwłocznie do Komisji Technicznej w chwili ich odkrycia i zawsze przed 
ukończeniem meczu.  Decyzje Komisji Technicznej w tym zakresie są ostateczne. 

§ 47. Protesty dotyczące organizacji zawodów i różnych poza boiskowych aspektów gier należy 
zgłaszać Komisji Technicznej i rozstrzygane w oparciu o przepisy gry, niniejszy Regulamin i ocenę 
sytuacji przez samą Komisję Techniczną. 

§ 48. W przypadku protestu dotyczącego meczu (zła interpretacja przepisów bądź złe ich zastosowanie) 
zamiar zgłoszenia protestu należy bezzwłocznie zgłosić sędziemu zawodów.  Zgłoszony uprzednio 
protest należy przekazać na piśmie sędziemu lub oficjalnemu przedstawicielowi Komisji 
Technicznej do 30 minut po zakończeniu meczu.  W proteście muszą być podane reguły, których 
zgłoszony problem dotyczy. 

§ 49. Protesty muszą być składane przez oficjalnego przedstawiciela uczestnika, wraz ze specjalną 
opłatą w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) na poczet PZBall.  W przypadku nieuznania 
protestu opłata nie podlega zwrotowi.  

§ 50. Protest powinien być rozpatrzony niezwłocznie, najpóźniej przed kolejnym meczem drużyny, która 
protest złożyła. 

 
 

Artykuł XIV WYKLUCZENIA I KARY 
 

§ 51. 1.  Zawodnik lub inny członek ekipy odsunięty od udziału w meczu za słowne znieważenie lub 
przejaw agresji (bez fizycznego kontaktu) wobec zawodnika, członka ekipy, sędziego, oficjela 
PZBallu lub publiczności otrzymuje karę: 
a) pierwszy raz w zawodach – kara meczu, 

b) drugi raz w tych samych zawodach – wykluczenie z zawodów. 

2. Zawodnik lub inny członek ekipy odsunięty od udziału w meczu za przejaw agresji (z 
jakimkolwiek fizycznym kontaktem) w stosunku do innego zawodnika, członka ekipy, sędziego, 
oficjela PZBallu, lub publiczności będzie wykluczony z całych zawodów. 

3. W przypadku, gdy uczestnik zawodów oskarżony jest o popełnienie wykroczenia, które 
wymaga sankcji nie ujętych w niniejszym Regulaminie, Komisja Techniczna może nałożyć 
każdą karę, jaką uzna za właściwą i usprawiedliwioną zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym 
PZBall. 

 

 
Artykuł XV SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH 

 

§ 52. Przy zgłoszeniu do turnieju eliminacyjnego: 
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1. 3 drużyn – rozegrane zostaną mecz i rewanż w systemie „każdy z każdym (6 meczów); 

2. 4-5 drużyn – mecze rozegrane zostaną w systemie „każdy z każdym” (6 lub 10 meczów); 

3. 6 drużyn: 
a) jeśli turniej rozgrywany na jednym boisku:  mecze rozegrane zostaną w dwóch grupach w 

systemie „każdy z każdym”, półfinał,  mecz o 3. miejsce oraz finał (10 meczów), 

b) jeśli turniej rozgrywany na dwóch boiskach:  mecze rozegrane zostaną w systemie „każdy z 

każdym”  (15 meczów); 

4. 7-8 drużyn – mecze rozegrane zostaną w dwóch grupach w systemie „każdy z każdym”, 
półfinał,  mecz o 3. miejsce oraz finał (13-16 meczów). 

§ 53. Turnieje Finałowe: 

1. 2 drużyny – rozegrane zostaną mecze do 2 wygranych (do 3 meczów); 

2. 3 drużyny – rozegrane zostaną mecz i rewanż w systemie „każdy z każdym oraz finał jeśli dwie 
czołowe drużyny mają bilans meczów 1-1 (6-7 meczów); 

3. 4-5 drużyn – mecze rozegrane zostaną w systemie „każdy z każdym” oraz finały - mecz o 3. 
miejsce  i 1 miejsce (8/12 meczów); 

4. 6 drużyn: 
a) jeśli turniej rozgrywany na jednym boisku:  mecze rozegrane zostaną w dwóch grupach w 

systemie „każdy z każdym” oraz mecze półfinałowe,  finały – mecz o 3. miejsce i 1. miejsce 

(10 meczów); 

b) jeśli turniej rozgrywany na dwóch boiskach:  mecze rozegrane zostaną w systemie „każdy z 

każdym”  oraz mecze o 3. miejsce i 1. miejsce (17 meczów). 

§ 54. W uzasadnionych przypadkach organizator może zgłosić do PZBall wniosek o zmianę systemu 
najpóźniej na min.14 dni przed zawodami. 

§ 55. W turniejach Tee-Ball, U12, i U15 mecz zakończy się jeśli drużyna osiągnie 20 pkt przewagi po 
trzeciej zmianie, 15 pkt przewagi po czwartej zmianie, 10 pkt po piątej zmianie.  W turniejach U18 i 
U23 obowiązują zasady I ligi, jeśli chodzi o zakończenie meczu przewagą. 

§ 56. Kolejność końcową ustala się według liczby zwycięstw.  W przypadku gdy drużyny mają 
jednakową liczbę zwycięstw, w celu wyznaczenia kolejności stosuje się zasady z regulaminu I ligi. 

§ 57. Drużyna, która wygra eliminacje do udziału w turnieju finałowym ma prawo i obowiązek 
uczestnictwa w finale.  W przypadku nie stawienia się na turniej finałowy klub zostaje 
zdyskwalifikowany bez przydziału miejsca w turnieju.  Na odprawie przed turniejowej stawia się 
trener lub kierownik drużyny z kompletem dokumentów.  Jednak jeżeli drużyna w ogóle nie stawi 
się na boisku zgodnie z ustalonym terminarzem Mistrzostw zostanie zdyskwalifikowana.   

§ 58. Do rozstrzygnięcia zawodów stosuje się przepisy gry baseball.  
 
 

Artykuł XVI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

§ 59. Organizator zawodów zapewnia trofea i nagrody za najlepsze miejsca w zawodach i w miarę 
możliwości pamiątkowe upominki dla uczestników za udział. 

§ 60. W najmłodszych kategoriach (Teeball, Młodzik) nie zaleca się rozdawać nagród indywidualnych.  

§ 61. W kategoriach Junior Młodszy, Junior, i Młodzieżowiec, na podstawie prowadzonych protokołów 
dopuszcza się przyznanie nagród indywidualnych.  
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§ 62. PZBall zabezpiecza na finały Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski puchar dla najlepszej drużyn i 
20 dyplomów indywidualnych. 

 
 

Artykuł XVII POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 63. Prawo interpretacji niniejszych zasad i podejmowania decyzji w sprawach szczególnych, 
nieuregulowanych niniejszymi przepisami przysługuje Zarządowi PZBall. 

 
 
 


