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

REGULAMIN
ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGII SOFTBALLU KOBIET
Sezon 2017

W rozgrywkach Polskiej Ligii Softballu w 2017 r. wstępnie zgłosiło się 4 drużyny:
1.
2.
3.
4.

Stal BiS Kutno
Warsaw Diamonds
KS Hrabiny Wrocław
Gepardy Żory

I. OPŁATY
1. Opłaty stałe:
a) opłata startowa w rozgrywkach PLSK: 1.000,00 PLN
b) składka roczna: 300,00 PLN
c) opłata za wydanie licencji (rabat kalkulowany dla każdej drużyny):
 1-15 ZAWODNICZEK: 20,00 PLN/szt.
 16-20 ZAWODNICZEK: 10,00 PLN/szt.
 POWYŻEJ 21ej ZAWODNICZKI: 5 PLN/szt.
d) opłata za wydanie licencji dla trenera: 40,00 PLN
e) walkower: 2.000,00 PLN
f) zgłoszenie protestu: 500,00 PLN
g) wycofanie się z rozgrywek PLSK w trakcie trwania ligi: 4.000,00 PLN
h) zgłoszenie dodatkowej zawodniczki lub trenera w trakcie trawnia ligi (tzn. po upływie terminu 28 marca
2017r.): 100,00 PLN
2. Wpłat należy dokonać maxymalnie do 4 kwietnia 2017r przelewem na konto:
Polski Związku Baseballu i Softballu, PKO BP 33 Oddz. Warszawa – 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145
3. 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.

II.

ZAWODNICZKI & TRENERZY

1. Dopuszczalny wiek zawodniczek – minimum 14 lat (roczniki 2003), decyduje rok urodzenia.
2. Zawodniczka zgłoszona do rozgrywek może reprezentować tylko jeden klub (zasada ta dotyczy całego sezonu).
3. Zgłoszona do gry zawodniczka musi posiadać licencję zezwalającą na uprawianie sportu kwalifikowanego oraz
aktualne badania lekarskie. Indywidualne karty badań zawodników muszą być udostępniane na żądanie sędziemu
prowadzącemu zawody.
4. Zgłoszony do rozgrywek zespół musi posiadać następujące dokumenty:
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a)
b)
c)
d)

licencja klubowa
ważne badania lekarskie wszystkich zawodniczek
ubezpieczenie zawodniczek (NNW Sport)
listę startową

5. Zawodniczka grająca w ataku musi być wyposażona w kask ochronny.
6. Listę startową zawodniczek klubu zawierającą: imię, nazwisko, PESEL, nr paszportu (jeżeli zawodniczka jest
obcokrajowcem), numer licencji, podpis zawodniczki. Zawodniczka, która nie podpisze listy startowej nie może brać
udziału w meczach dopóki jej nie podpisze.
a) Lista musi być potwierdzona pieczęcią przez klub macierzysty.
b) Następnie listę należy przesłać do siedziby PZBall lub w wersji elektonicznej przed rozpoczęciem rozgrywek,
max. do 4 kwietnia 2017 roku.
c) Lista po zatwierdzeniu przez PZBall, podpisana, jest dokumentem uprawniającym do gry.
d) Każda drużyna musi przedstawić sędziemu podpisaną przez PZBall kopię listy startowej przed każdym meczem.
e) Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach otrzymają listy zgłoszeniowe pozostałych drużyn przed
rozpoczęciem sezonu.
7. Ostateczny termin zatwierdzania list przez PZBall upływa z dniem 10 kwietnia 2017r.
8. Wypożyczenie zawodniczki 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.
9. Zawodniczka wypożyczona, w czasie trwania wypożyczenia, nie może reprezentować klubu macierzystego w innych
kategoriach wiekowych w rozgrywkach softballowych. Zawodniczka taka może jednak jednocześnie brać udział w
rozgrywkach baseballowych w innym klubie.
10. Zawodniczka która odbyła rok karencji i wykazuje chęć grania w innej drużynie może przejść do innego klubu. Okres
karencji pokrywa rok po ostatnim rozegranym sezonie, gdzie rozegrany sezon to sezon w którym zawodniczka miała
wyrobiną licencję i podpisała listę startową.
11. Zawodniczka pochodzące z drużyny zawieszonej przez PZBall nie może być wypożyczona i grać dla jakiejkowliek
innej drużyny podczas PLSK, Pucharu Polski ani w Kadrze Narodowej. Jeżeli zawodniczka jest zawieszona przez
swoją drużynę klubową, podobnie nie może również grać w Kadrze przez długość okresu zawieszenia.
12. 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.
13. 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.

III. BOISKO
1. Dopuszcza się rozgrywanie meczy na płytach boisk piłkarskich o szerokości minimum 60m i długości minimum 60m.
Powinny być one przystosowane wg. przepisów softballowych.
2. Wszystkie linie graniczne boiska muszą być oznakowane w sposób trwały.
3. Bazy muszą być koloru białego i w sposób trwały przymocowane do podłoża.
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4. Przy pierwszej bazie musi być baza dodatkowa tzw. „safety base” (ze względów na ilość kontuzji na 1B).
5. Na boiskach, na którym nie ma boksów 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 płot końcowy, odpowiednim promieniem od bazy domowej należy oznaczyć
linię home run. Oznaczenie powinno być wykonane płotkami lub siatką zabezpieczające przed wytoczeniem się piłki.
Minimalna odległość przeszkody od bazy domowej powinna wynosić 55 metrów.
7. W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący harmonogram korzystania z płyty boiska
przed właściwym meczem:
a) gospodarz ma do dyspozycji płytę boiska na przeprowadzenie 30 minutowej rozgrzewki na 90 min. przed
meczem,
b) gość ma do dyspozycji płytę boiska na przeprowadzenie 30 minutowej rozgrzewki na 60 min. 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.
8. 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.
9. O dopuszczeniu boiska do gry decyduje Kolegium Sędziów lub sędzia główny przed rozpoczęciem meczu.
10. Minimalna wielkość backstopu to 2 metry wysokości x 3 szerokości metry (dot. jedynie boisk adoptowanych).

IV.

MECZ

1. Mecz trwa siedem zmian.
2. Grę w formacji ataku rozpoczyna drużyna gości.
3. Mecz zostaje przerwany gdy jedna z drużyn osiąga przewagę:
a) 15 obiegów po trzech zmianach.
b) 10 obiegów po czterech zmianach.
c) 7 obiegów po pięciu zmianach.
4. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają kontynuowanie meczu – o jego
przerwaniu decyduje sędzia główny zawodów. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeżeli w chwili jego przerwania
rozegrano cztery pełne zmiany.
5. Jeżeli po rozegraniu siedmiu pełnych zmian wynik jest nierozstrzygnięty, należy rozegrać kolejną, lub więcej pełnych
zmian - aż do wyłonienia zwycięzcy. Gdy w dogrywce przewagę uzyskuje gospodarz – mecz automatycznie kończy się.
6. Zawodniczka zmieniona w trakcie meczu – może powrócić do gry. Dotyczy to zawodniczek pierwszej dziewiątki lub
dziesiątki zgłoszonej do meczu w LINE-UP (nie dotyczy zawodniczek rezerwowych).
7. Odbicie piłki za naturalną przeszkodę powoduje przyznanie hita za dwie bazy (dot. boisk adoptowanych).
8. Za wytoczoną piłkę poza linię home run, pałkarzowi przysługują dwie bazy.
9. Nie można rozpocząć gry gdy drużyna jest zdekompletowana, tzn. ma do dyspozycji mniej niż dziewięć zawodniczek.
Jeśli jednak drużyna jest niekompletna, drużyna musi oddać walkovera i uregulować kary finansowe.
10. Nie można kontynuować gry gdy drużyna jest niekompletna, np. gdy podczas rozgrywek zawodniczki zostają
kontuzjowane i brakuje pełnego składu do daleszej gry. Jeśli jednak tak się stanie, drużyna nie musi regulować kar
finansowych. O wycofaniu z gry kontuzjowanej zawodniczki decyduje sędzia główny po zasięgnięciu opinii lekarza
(obsługa medyczna).
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11. Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik – 0:7.
12. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczyć:
a) Ład i porządek w trakcie trwania zawodów oraz bezpośrednio przed ich rozpoczęciem;
b) Ład i porządek bezpośrednio po zakończeniu zakończeniu zawodów (do momentu opuszczenia obiektu przez
drużynę gości);
c) Opiekę medyczną (osoba z ukończonym kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy, wyposażona w apteczkę oraz
dostęp do telefonu). Osoba ta nie może być wpisana do LINE-UP na daną rozgrywkę;
d) Niezbędną ilość piłek jednego rodzaju potrzebną do rozegrania meczu. Piłki muszą być dopuszczone do gry
przez sędziego głównego zawodów;
e) 1 zgrzewkę wody (6 x 1,5 litra) na każdy mecz dla drużyny gości.
13. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie pałek zgodnie z wykazem opracowanym przez ESF. Pałki dopuszczone do gry
muszą mieć logo ISF i/lub logo ASA. Dodatkowo nie mogą być dostępna liście pałek niedopuszczanych przez ASA –
list dostępna jest tutaj: http://usa.asasoftball.com/e/build_batlist_one_page.asp
14. Użycie nieprawidłowej pałki skutkuje usunięciem pałki z meczu oraz wyoutowaniem zawodniczki.
15. Obydwie drużyny muszą być obecne na boisku i gotowe do gry o godzinie rozpoczęcia gry ustalonym w
harmonogramie zawodów. 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.
16. Zgodnie z przepisami 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.
17. Zmiana terminu, lub godziny rozpoczynania zawodów, musi być zgłoszona pisemnie na 7 dni wcześniej do Prezesa
Kolegium Sędziowskiego oraz do PZBallu, po wcześniejszym zaakceptowaniu zmian przez wszytskie drużyny
rozgrywające mecze dotknięte zmianami. Akceptacja zmian musi odbyć się na piśmie lub mailowo.
18. Drużyna w każdej chwili może wycofać się z rozgrywek PLSK. Wycofanie jest jednoznaczne z opłatą karną w
wysokości 4.000,00 PLN. Jest to jedna opłata która pokrywa w całości koszty odejścia druzyny z rozgrywek PLSK
przed zakończeniem sezonu, w dowolnym momencie sezonu.
19. Opłata za walkower musi być wpłacona najpóźniej pięć dni po ogłoszeniu walkoweru. Jeżeli drużyna nie zapłaci
danej kwoty nie może przystąpić do kolejnego meczu.
20. Jeżeli mecz nie odbędzie się z powodów atmosferycznych, koszty podróży sędziów pokrywa gospodarz spotkania.

V.

SĘDZIOWIE

1. Kolegium Sędziowskie musi wyznaczyć sędziego głównego i sędziego bocznego do prowadzenia meczy we wszystkich
fazach rozgrywek.
2. Szef Kolegium Sędziowskiego jest odpowiedzialny za obsadę poszczególnych zawodów i obecność sędziów na
meczach, a także wyznacza dwóch sędziów i sędziego zapisowego posiadających licencje PZBall.
3. Opłaty za sędzów ponosi gospodarz zawodów w wysokości przedstawionej poniżej. Wszystkie opłaty to kwoty brutto..
Opłaty sędziowskie i zwrot kosztów podróży należy rozliczyć przed meczem.
a) Sędzia główny – 100,00 PLN/mecz,
b) Sędzia boczny – 80,00 PLN/mecz,
c) Sędzia zapisowy – 50,00 PLN/mecz.
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4. 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.
5. Sędzia główny przed każdym meczem odpowiada, zgodnie z LINE-UP’em, za sprawdzenie:
a) Licencji zawodników i trenerów,
b) Ważności badań lekarskich zawodniczek,
c) Listę startową na dany sezon, podpisaną przez klub i każdego zawodniczki oraz zatwierdzoną przez PZBallu,
d) Ubezpieczenia zawodników NNW Sport,
e) Umów wypożyczonych zawodniczek.
6. Tylko trener upoważniony jest do sporządzenia LINE-UP’u. LINE-UP musi zostać sporządzony w 4 identywcznych
kopiach. 1 kopię należy przekazać sędziemu zapisowamy 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu (i na 15
minut przed rozpoczęciem drugiego). Zmiany w LINE-UP’ie można uzgodnić w porozumieniu z sędzią zapisowym do
momentu rozpoczęcia meczu. Dwie kopie LINE-UP’u trener drużyny przekazuje sędziemu głównemy zawodów w
czasie ich spotkania – bezpośrednio przed meczem. Sędzia zobowiązany jest przekazać jedną kopię drużynie
przeciwnej a drugą zatrzymać dla siebie. Pozostała kopia pozostaje z drużyną, który ją napisała.
7. Sędzia zobowiązany jest skontrolować czy w meczu biorą udział zawodniczki, których nazwiska znajdują się w LINEUP’ie i czy są to zawodniczki zgłoszone przed sezonem na liście startowej zatwierdzonej przez Polski Związek.
8. Po zakończeniu meczu:
a) Sędzia główny wraz z kapitanami drużyn zatwierdzają protokół,
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).
9. Sędzia zawodów ma prawo udzielić upomnienia (z wpisaniem do protokołu):
a) zawodniczce, doradcy, trenerowi i każdej innej osobie posiadającej prawo do przebywania w boksie;
b) drugie upomnienie w meczu (wpisane do protokołu) powoduje automatyczne usunięcie osoby winnej
przekroczenia z boiska i z boksu.
10. Za dwa otzymane upomnienia w dwóch osobnych meczach (biorąc pod uwagę cały sezon), zawodniczka, trener,
doradca i każda inna osoba posiadająca prawo do przebywania w boksie otrzymują karę wykluczenia z udziału w 1
meczu.
11. Za usunięcie z boiska, zawodniczka, trener doradca i każda inna osoba posiadająca prawo do przebywania w boskie
otrzymuje karę wykluczenia z udziału w 2 meczach (o ile Komisja Dyscypliny nie orzeknie inaczej). Zawodniczce
przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Dyscypliny do Zarządu Związku.
12. W przypadkach drastycznego naruszenia regulaminów związku, jeżeli wykonanie kary nie może być spełnione w
danym sezonie ze względu na jego koniec, kara będzie przeniesiona na następny sezon.
13. 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.
14. Tylko trener główny i kapitan drużyny mają prawo rozmowy z sędzią w sprawach interpretacji przepisów. Nikt
jednak nie może rozmawiać z sędziami w kwestii interpretacji dotyczącej oceny: strike’ów, ball’i i innych tzw. ocen
elementów gry – precyzyjnie określonych w przepisach gry w baseball i softball.
15. W boksie drużyny mają prawo przebywać zawodniczki upoważnione do tego listą startową, trenerzy, doradca,
fizjoterapeuta i manager drużyny. Jedynie zawodniczki muszą być ubrane w identyczny strój. Trenerzy, doradcy,
fizjoterapeuta i manager drużyny muszę mieć taki sam top w barwach klubu i dowolne dresy/shorty i sportowe
obuwie.
16. Sędzia nie może być jednocześnie zawodniczkiem grającym w tej samej lidze, w której sędziuje. Np., Klub posiada
drużynę w PLSK i I lidze, jeżeli zawodniczka będzie sędziował przynajmniej jedno spotkanie w PLSK to nie może być
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wpisany do LINE-UP`u w żadnych meczach PLSKowych ale dopuszcza się jej udział w meczach I ligowych. I na
odwrót.

VI.

SYSTEM ROZGRYWEK

SYSTEM RUNDOWYM (KAŻDY Z KAŻDYM”)

1. W sezonie 2017 przy 4 drużyny zostanie rozegrana systemem rundowym, na zasadzie „każdy z każdym”.
2. W terminarzu opublikowanym dla ligi, pierwsza drużyna na liście meczowej jest gospodarzem.
3. W jednym dniu rozgrywane będą dwa mecze trwające 7 zmian. W sezonie 2017 będzie obowiązywała potrójna runda,
w sumie 18 meczy każdej drużyny.

4. Zgodnie z harmonogramem rozgrywek pierwszy mecz powinien rozpocząć się o godz. 11.00 drugi mecz dnia

rozpoczyna się 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu. Drużyny mogą uzgodnić zmianę dot. godziny rozpoczęcia
meczu. Informacja musi zostać wysłana we wspólnym mailu w którym uwzględnione będą obie drużyny, do biura
Polskiego Związku i Kolegium Sędziowskiego nie pózniej niż 7 dni przed datą meczu. [Patrz punkt IV.18 powyżej.]

5. Mistrza wyłania się:
a) O ostatecznej kolejności decyduje większa ilość zwycięstw.
b) W przypadku równej ilości zwycięstw dwóch zespołów decyduje bezpośredni mecz,
c) 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 ilośd obiegów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, przeliczona na ilość
rozegranych w ataku zmian;

VII. TYTUŁY I NAGRODY
1. Zwycięzca rywalizacji PLSK otrzymuje tytuł Mistrza Polski, pamiątkowy Puchar i do 25 złotych medali oraz prawo gry
w Pucharach Europejskich.

2. Druga drużyna w końcowej klasyfikacji PLSK otrzymuje tytuł wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar i do 25
srebrnych medali.

3. Trzecia drużyna w końcowej klasyfikacji PLSK otrzymuje zdobywa 3 miejsce, pamiątkowe puchary i do 25 brązowych
medali.

VIII.

INNE

1. Wszystkie pozostałe obowiązujące wymogi dotyczące zawodników zawarte są przepisach „ISF constitution” z
25.10.2013.
2. Nowopowstałe drużyny softballowe które chcą wystąpić w rozgrywkach PLSK po raz pierwszy otrzrymują 100%
zniżkę na opłaty startowe i składkę roczną (tą drugą, jeżelu klub jest nowym członkiem w PZBallu). Aczkolwiek będą
normlanie obciążane opłatami za walkovery.
3. Do celów marketingowych i promocyjnych, każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach PLSK jest zachęcana
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).
4. Jeżeli liga rozgrywana jest w systemie rundowym, gdzie drużyny grają dwumecze (lub więcej), ten sam pitcher może
wystąpić tylko w ośmiu (8) zmianach łącznie w tych dwóch meczach. Zmiana jest liczona, jako pełna bez względu na
to ile narzutów wykonał miotaczka lub niezależnie od tego ile autów osiągnięto w tej zmianie. Zasada maksymalnej
zmiany ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy dwa (lub więcej) mecze są rozgrywane tego samego dnia.
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