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

www.baseballsoftball.pl 

 
REGULAMIN 

ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGII BASEBALLU – EKSTRALIGA 
Sezon 2017 

 

 
 

 W rozgrywkach EKSTRALIGI BASEBALLU w 2017 r.  zgłosiło się 6 zespołów: 
 

1. WUKB CENTAURY Warszawa 
2. MKS STAL BiS Kutno 
3. KS SILESIA Rybnik 
4. KS BARONS Wrocław 
5. UKS DĘBY Osielsko 
6. UKS YANKEES Działdowo 

 
 

I .  O P Ł A T Y  
 

1.  Opłaty stałe:   
a) opłata startowa w rozgrywkach:  2.500,00 PLN 
b) opłata za wydanie licencji (rabat kalkulowany dla każdej drużyny):  

   1-15 ZAWODNIKÓW: 20,00 PLN/szt. 
   16-20 ZAWODNIÓW: 10,00 PLN/szt. 
   POWYŻEJ 21ej ZAWODNIKÓW: 5 PLN/szt. 

c) opłata za wydanie licencji dla trenera: 40,00 PLN 
d) walkower: 2.000,00 PLN 
e) zgłoszenie protestu:  500,00 PLN 
f) wycofanie się z rozgrywek w trakcie trwania ligi: 6.000,00 PLN 
g) zgłoszenie dodatkowego zawodnika lub trenera w trakcie trawnia ligi (tzn. po upływie terminu 28 marca 

2017r.): 100,00 PLN 
   
2.   Wpłat należy dokonać maksymalnie do 28 marca 2017r przelewem na konto: 
 

Polski Związku Baseballu i Softballu, PKO BP 33 Oddz. Warszawa – 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145 
 

3. W sezonie 2017 wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach Ekstraligi muszą posiadać przynajmniej jedną 
drużynę młodzieżową (kategorii: t-ball, młodzik, junior młodszy, junior) czynnie biorące udział w oficjalnych 
rozgrywkach młodzieżowych: Puchar Polski w t-ballu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa 
Polski kategorii Junior Młodszy, Mistrzostwa Polski Juniorów. Klub który nie posiada drużyny młodzieżowej może 
współpracować z innym klubem, który posiada taką drużynę i nie występuje w Ekstralidze. Klub musi o tym 
poinformować PZBall podczas zgłaszania listy startowej. W sytuacji, gdy klub nie spełni tego warunku, musi 
zapłacić karę w wysokości równej opłacie startowej (tzn. 2,500.00 PLN) przed rozegraniem pierwszego meczu w 
sezonie. 

 
4. Jeżeli klub wystawia do rozgrywek PZBallu więcej niż jedną drużynę i/lub klub obejmuje więcej niż jedną 

dyscyplinę (tj. baseball i softball) w ligach PZBallu, klub otrzymuje zniżkę na opłaty startowe 20% dla KAŻDEJ 
drużyny grającej w ligach. 

 
 

I I .  Z A W O D N I C Y  &  T R E N E R Z Y  
  

 
1. Dopuszczalny wiek zawodników – minimum 15 lat (rozniki 2002), decyduje rok urodzenia.  Plan jest taki, żeby 

podnieść minimalny wiek do 16 lat zaczynając w sezonie 2018. 
 
2. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek może reprezentować tylko jeden klub (zasada ta dotyczy całego sezonu). 
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3. Zgłoszony do gry zawodnik musi posiadać licencję zezwalającą na uprawianie sportu kwalifikowanego w dyscyplinie 

baseball oraz aktualne badania lekarskie. Indywidualne karty badań zawodników muszą być udostępniane na 
żądanie sędziemu prowadzącemu zawody. 

 
4. Zespół zgłoszony do ligi musi posiadać polisę ubezpieczeniową NW SPORT. 

 
5. W całym meczu może brać udział maksymalnie trzech zawodników nieposiadających obywatelstwo polskie 

(wpisanych do LINE-UP’u meczowego). Do rozgrywek można zgłosić dowolną ilość takich zawodników. Niewliczana 
się w to trenerów, managerów oraz pozostałej kadry wspierającej, która może asystować drużynie podczas meczów 
(znajdować się w dugoucie/boksie lub być trenerami bazowymi, pomiędzy spełnianiem innych funkcji) bez 
ograniczeń liczbowych. 

 
6. Aby zawodnik mógł zagrać w fazie Play-Off musi rozegrać przynajmniej trzy mecze w sezonie zasadniczym.  

Wyjątkiem jest sytuacja gdy zawodnik był kontuzjowany i uzyska pisemną zgodę PZBallu (warunkiem jest 
dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających uraz).   

 
7. Podczas trwania meczu drużynę prowadzi trener posiadający licencję trenerską PZBallu.  Trener musi być na boisku 

podczas trwania całego meczu.  Jeżeli trener opuści boisko w celu niezwiązanym z grą (np. trener jest równocześnie 
zawodnikiem i ulegnie kontuzji wskutek której, będzie musiał opuścić obiekt; trener zostanie wykluczony przez 
sędziego za niesportowe zachowanie; itp.), mecz zostaje przerwany a drużyna otrzymuje walkower.  W sytuacjach 
wyjątkowych trener po uprzedniej konsultacji z sędzią głównym może opuścić boisko i na nie powrócić, jednakże 
jego nieobecność nie może wynieść więcej niż 15 min.  

 
8. Listę startową zawodników klubu zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia i numer licencji, potwierdzoną przez 

klub macierzysty należy przesłać emailem na adres Związku do 28 marca 2017r. Lista, po zatwierdzeniu przez 
Związek, jest dokumentem uprawniającym do gry w lidze. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach otrzymają 
listy zgłoszeniowe pozostałych drużyn. W momencie, gdy Lista Startowa zostanie zaakceptowana przez PZBall i 
odesłana klubowi, który jest gospodarzem, każdy zawodnik musi podpisać tą Listę. Zawodnik, który nie podpisze 
Listy Startowej nie może brać udziału w meczach dopóki jej nie podpisze.   

 
9. Wypożyczenie zawodnika z innego klubu musi być potwierdzone Umową Wypożyczenia. Umowa staje się ważna jeśli 

znajudją się na niej pieczątki klubu pozyskującwego i klubu odstępującego. Wymiana umów może odbywać się drogą 
elektroniczną. Umowy wypożyczenia muszą zostać zawarte przed ostatecznym zatwierdzeniem List Startowych 
przez PZBall. Dla zachowania jasności, oznacza to, że żadna Umowa Wypożyczenia nie może być podpisana po 
rozpoczęciu sezonu.  

 
10. Zawodnik wypożyczony, w czasie trwania wypożyczenia, nie może reprezentować klubu macierzystego w innych 

kategoriach wiekowych.  Jednakże, zawodnik płci żeńskiej grający w Ekstralidze lub I lidze może grać dla drużyny 
softballowej z innego klubu.  

 
11. Zawodnik pochodzący z drużyny zawieszonej przez PZBall nie może być wypożyczony i grać dla jakiejkolwiek innej 

drużyny podczas rozgrywek ligowych, Pucharu Polski ani w Kadrze Narodowej. Jeżeli zawodnik jest zawieszony 
przez swoją drużynę klubową, podobnie nie może również grać w Kadrze przez długość okresu zawieszenia. 

 
12. Zawodnik może grać dla tego samego klubu zarówno w ekstralidze, jak i I lidze.  Jednakże jeżeli zawodnik zagra w 

jednej klasie rozgrywkowej, to aby wystąpić w innej klasie rozrywkowej musi pauzować przez dwa mecze ligi, w 
której chce wystąpić.  (Np. Zawodnik X gra w sobotę w 1 lidze to żeby mógł zagrać w ekstralidze musi odczekać 
(pauzować) dwa mecze ekstraligowe zanim będzie mógł zagrać w nich wystąpić.)  Zasada ta nie dotyczy zawodników 
młodzieżowych do 18 roku życia włącznie.  
 

13. Zgłoszenie dodatkowego zawodnika jest możliwe w każdym momencie trwania sezonu zasadniczego, zgodnie z 
innymi wytycznymi w tym regulaminie. 

 
14. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące zawodników znajdują się w „Przepisach gry w baseball” Polskiego Związku 

Baseballu i Softballu.  
 

 

I I I .  B O I S K O  
 

 
1. Dopuszcza się rozgrywanie meczów na płytach boisk piłkarskich o szerokości minimum 70 m i długości minimum 85 

m (home run). 
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2. Wszystkie linie graniczne boiska musza być oznakowane w sposób trwały, płotkiem o wysokości minimum 1 m. 

 
3. Bazy muszą być koloru białego i w sposób trwały przymocowane do podłoża. 

 
4. Linie foul i inne ważne linie muszą mieć szerokość nie większą niż 10 cm. Pomiędzy bazami domową i pierwszą, od 

połowy dystansu (13,72 m.) należy wytyczyć „korytarz” szerokości 90 cm z linią faul pośrodku.  
 

5. Na boiskach, na których nie ma boksów dla drużyn, gospodarz poza tzw. „pasem 8 metrów” w pobliżu pierwszej 
bazy, zabezpiecza ławkę dla zawodników gości. Wg tej samej zasady należy ustawić ławkę dla drużyny gospodarzy w  
pobliżu trzeciej bazy. Nad ławkami należy zabezpieczyć zadaszenie.  

 
6. Na boiskach, które nie są wyposażone w stały płot końcowy, promieniem co najmniej 85 m. od bazy domowej należy 

oznaczyć linię home run. Oznaczenie powinno być wykonane płotem stałym lub siatką przenośną. Minimalna 
odległość przeszkody na boisku od bazy domowej powinna wynosić nie mniej niż 70 metrów. 

 
7. Każde boisko dopuszczone do rozgrywania meczów baseballowych musi posiadać górkę miotacza. Górka miotacza 

powinna być wykonana wg „Przepisów gry w baseball” obowiązujących w PZBall. 
  
8. W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący harmonogram korzystania z płyty boiska 

przed właściwym meczem: 
a) gospodarz na przeprowadzenie 40 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę na dwie godziny 

przed meczem, 
b) gość na przeprowadzenie 40 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę boiska na jedną godzinę 

i 15 minut przed meczem, 
c) gospodarz przeprowadza 10 minutową rozgrzewkę zawodników pola na 30 minut przed meczem, 
d) gość przeprowadza 10 minutową rozgrzewkę zawodników pola na 20 minut przed meczem, 
e) ostatnie 10 minut przed meczem należy do organizatora zawodów, który w tym czasie przygotowuje płytę do 

gry. 
 
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu boiska, sędzia ma obowiązek zażądać od gospodarza 

usunięcia ich w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Niespełnienie żądań sędziego skutkuje niedopuszczeniem boiska 
do gry i ukaraniem walkowerem gospodarza. 

 
10. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące boiska znajdują się w „Przepisach gry w baseball” Polskiego Związku 

Baseballu i Softballu. 
 
 

I V .  S Y S T E M  R O Z G R Y W E K  &   M E C Z E  
 

1. Sezon rozgrywek podzielony jest na dwie fazy. Runda zasadnicza rozgrywana systemem „każdy z każdym - mecz 
i rewanż” (w jednym dniu rozgrywane będą dwa mecze trwające 7 zmian). Pierwszy mecz dnia powinien rozpocząć 
się w godzinach 09.00 – 11.00, a drugi mecz dnia rozpoczyna się 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu.  Decyzja 
o dokładnym czasie rozpoczęcia pierwszego meczu powinna być podejmowana wspólnie przez obie grające drużyny, 
jednakże ostateczna decyzja należy do gospodarza. 

 
2. W terminarzu opublikowanym dla ligi, pierwsza drużyna na liście meczowej jest gospodarzem. 
 
3. W rundzie Play-Off mecze rozpoczynają się pomiędzy godz. 10.00 a 13.00. 
 
4. W rundzie zasadniczej (po akceptacji obu drużyn) dopuszcza się rozegranie dwóch meczów w ciągu dwóch dni (po 

jednym meczu w sobotę i niedzielę ). Przepisy dotyczące tych meczów są takie same jak w dwumeczu.  
 

5. W rundzie zasadniczej mecz trwa 7 zmian, przy czym grę w ataku rozpoczyna drużyna gości. 
 

Mecz zostaje zakończony gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 obiegów kiedy: 
a) mecz trwa co najmniej pięć i pół zmiany a przewagę osiąga zespół gospodarza, 
b) mecz trwa co najmniej sześć zmian a przewagę osiąga drużyna gości. 

  
Mecz zostaje zakończony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 15 obiegów, kiedy: 

a) Mecz trwa co najmniej 4 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarza, 
b) Mecz trwa co najmniej 5 zmian, a przewagę osiąga drużyna gości. 
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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 pięć pełnych zmian.  
 

6. W fazie Play-Off mecz trwa 9 zmian. 
 
Mecz zostaje zakończony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 obiegów: 

a) mecz trwa co najmniej 6 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarzy 
b) mecz trwa co najmniej 7 zmian, a przewagę osiąga zespół gości.  

 
Mecz zostaje zakończony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 15 obiegów, kiedy: 

a) mecz trwa co najmniej 5 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarzy 
b) mecz trwa co najmniej 6 zmian, a przewagę osiąga zespół gości. 

 
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 pięć pełnych zmian.  

 
7. Jeżeli po rozegraniu pełnych siedmiu zmian (sezon zasadniczy) lub dziewięciu zmian (faza Play-Off),  wynik jest 

nierozstrzygnięty, należy rozegrać kolejną lub więcej zmian aż do wyłonienia zwycięzcy. 
 

Gdy w dogrywce przewagę uzyskuje gospodarz – mecz automatycznie kończy się. 
       

Jeśli mecz pozostaje bez rozstrzygnięcia po zakończeniu pełnych 7 zmian (sezon zasadniczy), poniższa procedura 
będzie zastosowana podczas każdej kolejnej dodatkowej zmiany. W fazie Play-Off poniższa procedura nie ma 
zastosowania; drużyny kontynuują grę normalnie do końca meczu. 

a) Każda drużyna zacznie dodatkową zmianę (i każdą kolejną, która będzie niezbędna do wyłonienia zwycięzcy) 
z biegaczem na pierwszej oraz drugiej bazie, bez autów na swoim koncie. 

b) Aby rozpocząć dodatkową zmianę trenerzy każdej z drużyn, podczas spotkania na bazie domowej, wskażą 
sędziemu głównemu, w którym miejscu kolejności odbijania chcą rozpocząć grę. Drużyny mają prawo 
rozpocząć dodatkową zmianę w każdym miejscu w kolejności odbijania (LINE-UP) obowiązującej 
po zakończeniu 7 zmian. Należy pamiętać, iż nie jest to nowa lista pałkarzy i równie dobrze może to być 
kontynuacja kolejności odbijania – sytuacja ta podyktowana jest umożliwieniem obu drużynom wyrównania 
szans wstawienia swoich najlepszych pałkarzy i biegaczy na pozycje punktowe w dodatkowej zmianie. 

c) Np. Jeśli drużyna zdecyduje się wybrać zawodnika z nr 1 z kolejności odbijania (LINE-UP) jako pierwszego, 
wtedy zawodnik z nr 8 zajmuje drugą bazę, natomiast zawodnik z nr 9 umieszczony zostaje na pierwszej 
bazie. Analogicznie, jeśli drużyna zdecyduje się wystawić zawodnika z nr 3 w kolejności odbijania jako 
pierwszego pałkarza, wtedy zawodnik z nr 1 umieszczony zostaje na drugiej bazie, natomiast zawodnik z nr 2 
zaczyna na pierwszej bazie. 

d) W momencie gdy zawodnicy zostaną wybrani na początku dodatkowej zmiany, kolejność odbijania 
w ewentualnych następnych potrzebnych do rozstrzygnięcia meczu zmianach jest kontynuowana, tzn. jeśli 
np. 10 zmiana zakończy się na pałkarzu nr 6 i zakładając, że zakończył swoją kolej, 11 zmiana zaczyna się 
od zawodnika nr 7 jako pałkarza, zawodnikiem z nr 5 na drugiej bazie oraz zawodnikiem z nr 6 na pierwszej 
bazie. 

e) Z wyjątkiem początku zmiany (gdy na pierwszej i drugiej bazie umieszczani są biegacze, stan – zero autów) 
podczas dodatkowych zmian wymaganych do rozstrzygnięcia meczu wszystkie pozostałe przepisy gry 
w baseball (Official Baseball Rules) oraz regulamin rozgrywek PZBall pozostają w mocy. 

f) Podczas dodatkowych zmian nie ma możliwości wstawienia do gry zawodnika, który został uprzednio 
zmieniony. 

g) Tradycyjny system rozgrywania meczu (drużyna gości odbija w górnej części zmiany, drużyna gospodarzy – o 
ile jest to wymagane do rozstrzygnięcia – w dolnej) pozostaje w mocy do momentu wyłonienia zwycięzcy. 

 
8. Dopuszcza się wykorzystywanie pałkarza zastępczego za miotacza (DH), musi on jednak grać od początku meczu 

(DH zastępuje zawodnika w wieku juniora i seniora). 
 
9. Zawodnik zmieniony w trakcie meczu nie może już powrócić do gry. 

 
10. Odbicie piłki za naturalną przeszkodę powoduje przyznanie hita za dwie bazy (dot. boisk adoptowanych). 
 
11. Za wytoczoną piłkę poza linię home run, pałkarzowi przysługują dwie bazy. 

 
12. Nie można rozpocząć meczu lub go kontynuować, gdy drużyna jest zdekompletowana, tzn. ma do dyspozycji mniej 

niż dziewięciu zawodników zapisanych w LINE-UP’ie. 
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13. Nie można kontynuować gry gdy drużyna jest niekompletna, np. gdy podczas rozgrywek zawodnicy zostają 

kontuzjowane i brakuje pełnego składu do daleszej gry. Jeśli jednak tak się stanie, drużyna nie musi regulować kar 
finansowych. O wycofaniu z gry zawodnika kontuzjowanego decyduje sędzia główny po zasięgnięciu opinii lekarza 
(obsługa medyczna). 

 
14. Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik 0:7 (sezon zasadniczy)lub 0:9 (faza Play-Off). 
 
15. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczyć: 

 
a) szatnię wyposażoną w umywalnię i wc. dla drużyny gości i sędziów, 
b) ład i porządek w trakcie trwania zawodów, oraz bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (z chwilą pojawienia 

się na obiekcie drużyny gości), oraz bezpośrednio po ich zakończeniu (do momentu opuszczenia obiektu 
przez drużynę gości), 

c) opiekę medyczną – osobę upoważnioną do udzielania pierwszej pomocy wyposażoną w apteczkę i telefon, 
d) tablicę informacyjną o aktualnym wyniku, 
e) niezbędną ilość piłek jednego rodzaju potrzebną do rozegrania meczu, 

 
16. Do celów marketingowych i promocyjnych każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach Ekstraligach jest zachęcana, 

aby dostarczyć mailowo 5 zdjęć z każdego rozegranego meczu. Zdjęcia powinni znaleźć się w skrzyncne biura 
PZBallu w pierwszy poniedziałek po zakończeniu meczu (jedno zdjęcie z rozpoczęcia – trenerzy z sędziami). 
 

17. Dopuszcza się do gry pałki drewniane produkcji firm dopuszczonych przez CEB oraz pałki drewniane kompozytowe: 
klejone z wielu fragmentów drewna, wykonane z połączenia drewna i sztucznych tworzyw i pałka wyłącznie 
wykonana z sztucznych tworzyw. 
 
W Ekstralidze dopuszcza się następujące rodzaje piłek: 

o RAWLINGS ROLB 
o RAWLINGS ROLB1 
o DIAMOND DOL A 
o RAWLINGS R 100 
o RAWLINGS R 200  
o WILSON A 10 10 
o BENSON LGB 1 

         
18. Obydwie drużyny muszą być obecne na boisku i gotowe do gry na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia 

meczu. Nieobecność któregoś z zespołów powoduje przyznanie przeciwnikowi walkoweru. W przypadkach 
szczególnych (problemy z dojazdem lub inne przypadki losowe) doraźne decyzje podejmuje sędzia główny 
zawodów. Myślą przewodnią sędziego głównego w takich sytuacjach musi być rozeznanie czy można było jej uniknąć 
poprzez wcześniejsze rozsądne zaplanowanie. 

  
19. Drużyna ma prawo złożyć protest dotyczący meczu. Protest musi być złożony do 48 godzin po zakończeniu meczu do 

Wydziału Gier i Dyscypliny, biura PZBall oraz wpisany w protokole meczu po zaistniałej sytuacji. Warunkiem 
przyjęcia protestu jest wpłacenie na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu ustalonej kwoty. Protesty 
rozpatruje Wydział Gier i Dyscypliny (WGiD). Składającemu protest przysługuje prawo odwołania się od decyzji 
WGiD do drugiej instancji, którą jest Zarząd Związku, a jego decyzje są ostateczne. W przypadku uznania protestu 
kaucja jest zwracana wpłacającemu, w przypadku nie uznania protestu pozostaje w dyspozycji Związku. 

 
20. W przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek: 

a) w trakcie ich trwania – drużyna automatycznie jest przesuwana do najniższej klasy rozgrywek w następnym 
sezonie, 

b) jeżeli wycofanie się drużyny nastąpi w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego, wszystkie rozegrane przez nią 
mecze uznaje się za nie odbyte a ich rezultaty nie będą zaliczane do klasyfikacji ligi, 

c) jeżeli wycofanie się drużyny z rozgrywek będzie miało miejsce: „w części „rewanżowej” rundy zasadniczej, 
wszystkie pozostałe do rozegrania mecze tej drużyny zalicza się jako walkowery bez skutków finansowych 
(innych niż opłata określona w sekcji I powyżej), 

d) nie przystąpienie drużyny do rozgrywek rundy Play-Off lub wycofanie się w trakcie jej trwania, skutkuje 
walkowerami w ilości najmniejszej liczby meczów do rozegrania w danej rundzie lub pozostałych do jej 
zakończenia, 

e) nie przystąpienie drużyny do rozgrywek po zatwierdzeniu list startowych traktowane będzie jak czasowe 
zawieszenie z konsekwencją przesunięcia jej do najniższej klasy rozgrywek po wznowieniu działalności. 
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21. Zmiana terminu, lub godziny rozpoczęcia meczu, musi być zgłoszona przynajmniej 7 dni wcześniej do Biura PZBall i 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZBall, po wcześniejszym zaakceptowaniu zmian przez wszytskie drużyny 
rozgrywające mecze dotknięte zmianami. Akceptacja zmian musi odbyć się na piśmie lub mailowo. 

 
22. Opłata za walkower musi być wpłacona najpóźniej pięć dni po ogłoszeniu walkoweru. Jeżeli drużyna nie zapłaci 

danej kwoty nie może przystąpić do kolejnego meczu.  
 

23. W przypadku odwołania meczów ze względów atmosferycznych lub ich zawieszeniu: 
a) Podczas rundy zasadniczej drużyny mają 2 dni na poinformowanie biura PZBall o nowym terminie meczu, na 

które oba kluby wyrażają zgodę. W razie braku informacji Wydział Gier i Dyscypliny wyznaczy nową datę w 
ciągu 3 dni. Jeżeli WGiD musi wyznaczyć nowy termin meczu lub meczów, wyznaczona data musi być 
przestrzegana przez kluby. 

 
24. Jeżeli mecz nie odbędzie się z powodów atmosferycznych, koszty podróży sędziów pokrywa gospodarz spotkania. 

 
25. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące rozgrywania meczów znajdują się w „Przepisach gry w baseball” Polskiego 

Związku Baseballu i Softballu. 
 

 

V .  S Ę D Z I O W I E I  Z A P I S O W I  
 

1. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza dwóch sędziów oraz jednego sędziego zapisowego, 
posiadających licencje PZBall, do prowadzenia meczów rundy zasadniczej. Mecze fazy Play-Off prowadzi trzech 
sędziów i sędzia zapisowy. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego jest odpowiedzialny za obsadę sędziowską i ich 
obecność na meczach. 

 
2. Koszty sędziowskie ponosi gospodarz zawodów w wysokości przedstawionej poniżej. Wszystkie opłaty to kwoty 

brutto. Opłaty sędziowskie i zwrot kosztów podróży należy rozliczyć przed meczem. 
a) 140 zł sędzia główny (za jeden mecz), 
b) 120 zł sędzia pola (za jeden mecz), 
c) 60 zł sędzia „zapisowy” (za jeden mecz). 

 
3. Zwrot kosztów podróży odbywa się na trzy sposoby: 

a) Rozliczenie paliwa tylko dla jednego sędziego wg. stawki 0,8358/km,  
b) Rozliczenie biletów PKP w 2-giej klasie dla wszystkich sędziów, 
c) Rozliczenie kosztów podróży samolotem, gdy nie są większe niż koszty podróży pociągiem lub są uzgodnione 

na piśmie z wyprzedzeniem przez klub gospodarza. 
                           . 

4. Sędzia główny zawodów jest zobowiązany sprawdzić przed meczem: 
a) licencje zawodników i trenerów, 
b) ważność badań lekarskich zawodników, 
c) Listę startową na dany sezon, podpisaną przez klub i każdego zawodnika oraz zatwierdzoną przez PZBallu, 
d) dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zawodników NW SPORT, 
e) listę startową (LINE-UP) na dany mecz z nazwiskami wszystkich zawodników wystawionych na dany mecz 

i obecnych przy weryfikacji drużyny przez sędziego, 
f) ewentualnie, umowę wypożyczenia zawodnika. 

 
5. Kierownicy drużyn lub osoby upoważnione sporządzają przed meczem listę startową na dany mecz – tzw. LINE-UP – 

w czterech egzemplarzach. Trzecią kopię LINE-UP należy przekazać sędziemu zapisowemu na 30 minut przed 
rozpoczęciem pierwszego meczu i na 15 min przed rozpoczęciem drugiego.  Do momentu rozpoczęcia spotkania w 
tym egzemplarzu można w porozumieniu z sędzią głównym wprowadzać zmiany. Pierwszy i drugi z tych 
egzemplarzy trener drużyny przekazuje sędziemu głównemu zawodów w czasie ich spotkania – bezpośrednio przed 
meczem. Sędzia jedną z kopii przekazuje drużynie przeciwnej a drugą zatrzymuje dla siebie. Na LINE-UP’ie muszą 
być wpisani wszyscy zawodnicy biorący udział w meczu, a także sztab trenerski (trener, drugi trener, trenerzy 
bazowi, manager, fizjoterapeuta, itd.).  Wszyscy wpisani na listę startową na dany mecz muszą być na boisku przed 
meczem w momencie weryfikacji listy przez sędziów. Podczas weryfikacji licencje i badania zawodników muszą być 
ułożone tak jaka jest kolejność na liście LINE-UP.  Doradcy będący przy bazach pierwszej i/lub trzeciej nie muszą 
posiadać licencji trenerskiej ani zawodniczej, jednakże muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem 
i muszą być wpisani na LINE-UP’ie. 

 
6. Obowiązkiem sędziego jest kontrolować czy w meczu biorą udział zawodnicy, których nazwiska znajdują się na liście 

LINE–UP na dany mecz i czy są oni ujęci na liście startowej zatwierdzonej przez PZBallu. Zmiany zawodników w 
trakcie meczu dokonuje trener przekazując informację sędziemu głównemu, zapisowemu i drużynie przeciwnej. 
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7. Po zakończeniu meczu: 

a) Sędzia główny wraz z kapitanami drużyn zatwierdza protokół zapisu meczu; 
b) Sędzia główny zawodów jest zobowiązany do podania wyniku meczu najpóźniej w ciągu jednej godziny 

do Biura PZBallu i Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego; 
c) Sędzia zapisowy zobowiązany jest dostarczyć protokoły do biura Związku w terminie do 5 dni roboczych 

po zakończeniu meczu (zasady przekazania protokołów otrzymają sędziowie zapisowi w osobnym 
komunikacie). 

 
8. Sędzia zawodów ma prawo udzielić upomnienia (z wpisaniem do protokołu): 

a) zawodnikowi, doradcy, trenerowi i każdej innej osobie posiadającej prawo do przebywania w boksie, 
b) drugie upomnienie w meczu (wpisane do protokołu) powoduje automatyczne usunięcie z boiska i z boksu 

osoby winnej przekroczenia. 
 

9. Za dwa upomnienia otrzymane w dwóch meczach w całym sezonie, zawodnik, trener lub doradca otrzymują karę 
jednego meczu, zaś za usunięcie z boiska – karę dwóch meczów, o ile Wydział Gier i Dyscypliny nie orzeknie inaczej. 
Ukaranemu przysługuje prawo do odwołania się na piśmie od decyzji WGiD do Zarządu PZBall w ciągu siedmiu dni 
od jej wydania. Mecz, w którym zawodnik, trener lub doradca zostali usunięci z boiska, nie zalicza się do kary 
regulaminowej. W przypadku wyjątkowo drastycznego naruszenia regulaminu, kara może być przeniesiona na Play-
Offy lub następny sezon jeżeli nie może być wykonana w sezonie bieżącym (koniec sezonu). 

 
10. W razie nieobecności sędziego lub sędziów do 15 min. od ustalonego rozpoczęcia spotkania (zdarzenie losowe), 

kierownicy drużyn wyznaczają po jednej osobie do prowadzenia zawodów. W trybie losowania ustala się kto będzie 
sędzią głównym zawodów. 

 
11. Tylko trener główny ma prawo rozmowy z sędzią w sprawach interpretacji przepisów. 
 
12. W boksie drużyny maja prawo przebywać jedynie osoby upoważnione do tego listą startową (LINE-UP) pod 

warunkiem, że są ubrane w identyczny strój jak drużyna.  
 

13. Sędzia nie może być jednocześnie zawodnikiem grającym w tej samej lidze, w której sędziuje. Np., Klub posiada 
drużynę w Ekstralidze i I lidze, jeżeli zawodnik będzie sędziował przynajmniej jedno spotkanie w Ekstralidze to nie 
może być wpisany do LINE-UP`u  w meczach Ekstraligowych ale dopuszcza się jego udział w meczach I ligowych. I na 
odwrót. 

 
14. 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. 
 
15. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące sędziów i sędziowania, znajdują się w „Przepisach gry w baseball” PZBall. 
 
 

V I .  T Y T U Ł Y  I  N A G R O D Y  
 

1.   W fazie Play-Off biorą udział drużyny, które uplasowały się na miejscach od pierwszego do czwartego po sezonie 
zasadniczym.  Dobieranie drużyn w fazie Play-Off odbędzie się następująco: 

 
Półfinały: 

 Pary półfinałowe będą tworzyć drużyny pierwsza z czwartą, i druga z trzecią. 
 Drużyny będą grały serie do 3 wygranych spotkań. 
 Gospodarzem spotkań 1, 2, i ewentualnie 5 będzie drużyna która została sklasyfikowana wyżej po sezonie 

zasadniczym. 
 W przypadku gdy konieczne będzie rozegranie piątego spotkania należy je zagrać w najbliższą sobotę po 

rozegraniu 4 meczu. 
 

Mecz o III miejsce: 
 Udział biorą drużyny, które przegrają półfinały. 
 Drużyny będą grały serie do 3 wygranych spotkań. 
 Gospodarzem spotkań 1, 2, i ewentualnie 5 będzie drużyna która została sklasyfikowana wyżej po sezonie 

zasadniczym. 
 W przypadku gdy konieczne będzie rozegranie piątego spotkania należy je zagrać w najbliższą sobotę po 

rozegraniu 4 meczu. 
  
Mecz finałowy: 
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 W finale zagrają drużyny, które wygrają mecze półfinałowe. 
 Drużyny będą grały serie do 3 wygranych spotkań. 
 Gospodarzem spotkań 1, 2, i ewentualnie 5 będzie drużyna która została sklasyfikowana wyżej po sezonie 

zasadniczym. 
 W przypadku gdy konieczne będzie rozegranie piątego spotkania należy je zagrać w najbliższą sobotę po 

rozegraniu 4 meczu.  
 

2.   Zwycięzca EKSTRALIGI otrzymuje tytuł Mistrza Polski, pamiątkowy Puchar i do 25 złotych medali. 
 

3.   Mistrz Polski uzyskuje prawo do reprezentowania kraju w europejskim pucharze w kolejnym sezonie. 
 

4.  Druga drużyna w końcowej klasyfikacji ESKTRALIGI zdobywa 2 miejsce i otrzymuje puchar  i do 25 srebrnych medali 
 

5.   Trzecia drużyna w końcowej klasyfikacji EKSTRALIGI zdobywa 3 miejsce i otrzymuje pamiątkowy puchar i do 
25 brązowych medali. 


