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Decyzją Zarządu Polskiego Związku Baseballu i Softballu niżej wymienione punkty 

Regulaminu Zawodów – Baseball 2015 zmieniają swoje brzmienie: 

 

 

3.ROZGRYWKI LIGOWE 

1) EKSTRALIGA 

II. Zawodnicy 

„2.Zawodnik zgłoszony do rozgrywek może reprezentować tylko jeden klub 

biorący udział w rozgrywkach krajowych. Zgłoszony do gry zawodnik musi 

posiadać licencję zezwalającą na uprawianie sportu kwalifikowanego 

w dyscyplinie baseball oraz aktualne badania lekarskie.” 
 

 
Zastępuje: 

 „2.Zawodnik posiadający polski paszport zgłoszony do rozgrywek może 

reprezentować tylko jeden klub (zasada ta dotyczy całego sezonu, wyjątek stanowi 

zawodnik z polskim obywatelstwem może reprezentować tylko jeden klub z Polski 

i grać w innym zagranicznym w trakcie sezonu).Zawodnik nie posiadający 

polskiego obywatelstwa może reprezentować tylko jeden klub europejski.” 
 

IV. Sędziowie i zapisowi 

 

„Zwrot kosztów podróży w wysokości obowiązującej stawki (0,8358zł/km) 

na samochód osobowy (tylko dla jednej osoby) lub wartość okazanych biletów 

PKP w 2-giej klasie (dla wszystkich sędziów) dopuszcza się pociąg ekspresowy 

oraz PKS. Opłaty sędziowskie i zwrot kosztów podróży należy rozliczyć przed 

meczem”. 

 

Zastępuje: 

Zwrot kosztów podróży w wysokości obowiązującej stawki (0.60zł/km) 

na samochód osobowy (tylko dla jednej osoby) lub wartość okazanych biletów 

PKP w 2-giej klasie (dla wszystkich sędziów) dopuszcza się pociąg ekspresowy 

oraz PKS. Opłaty sędziowskie i zwrot kosztów podróży należy rozliczyć przed 

meczem. 
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