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REGULAMIN ZAWODÓW 

BASEBALL 
(obowiązujący w sezonie 2015) 

 

 

1. ZAWODY PZBALL 

 

a. Ustalenia Regulaminu Zawodów –Baseball zwanego dalej Regulaminem, są obligatoryjne dla 

wszystkich zawodów organizowanych pod patronatem lub bezpośrednio przez Polski 

Związek Baseballu i Softballu. 

b. Wszystkie mecze i turnieje określone w ustępie „a”, zwane dalej oficjalnymi zawodami, 

organizowane będą zgodnie z przepisami regulaminu, który określa obowiązki i prawa 

uczestników zawodów, lokalnych komitetów organizacyjnych, członków Komisji 

Technicznych, oficjeli oraz wszystkich innych osób związanych z organizacją i kierowaniem 

tymi zawodami. 

c. Sfederowane w Związku organizacje deklarujące chęć udziału w oficjalnych zawodach 

muszą na piśmie, w trybie ustalonym przez związek, zaakceptować ustalone regulaminem 

normy i stosować się do nich. 

d. Oficjalne zawody organizowane pod patronatem Związku, powierzane będą organizacjom 

członkowskim, które tym samym będą odpowiedzialne przed Związkiem za spełnienie 

wszystkich wymagań określonych regulaminem, nawet w przypadku przekazania prawa do 

zarządzania oficjalnymi zawodami lokalnym komitetom organizacyjnym.  
e. Po spełnieniu w/w  warunków Polski Związek Baseballu i Softballu  upoważnia zrzeszone 

organizacje członkowskie do organizowania wymienionych poniżej zawodów: 

 Superpuchar, 

 Ekstraliga, 

 I liga, 

 Mistrzostwa Polski do lat 21, 

 Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski juniorów,  

 Mistrzostw Polski i Pucharu Polski juniorów młodszych, 

 Wojewódzkich oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, 

 Pucharu Polski Młodzików, 

 Pucharu Polski Teeball, 

 Inne oficjalne zawody wprowadzone do kalendarza PZBall. 
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2. SPORT MŁODZIEŻOWY 

 

1) KATEGORIE WIEKOWE 

 

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży organizowane pod patronatem, 

   bądź bezpośrednio przez Związek odbywa się w następujących kategoriach wieku: 

a. Teeball - przedział wieku 6 do 10 lat, ( na rok 2015 najstarszy rocznik 2005) 

b. Młodzik - przedział wieku 9 do 12 lat, ( na rok 2015 najstarszy rocznik 2003) 

c. Junior młodszy - przedział wieku 12 do 15 lat, 

d. Junior - przedział wieku 15 do 18 lat, 

e. Młodzieżowiec- przedział wieku 15 do 21 lat, 

 

Określone powyżej kategorie dotyczą zawodników urodzonych w danym roku bez 

względu na miesiąc urodzenia. 

 

a. dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 15 lat w kategorii junior 

oraz młodzieżowiec, 

b. dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 12 lat w kategorii junior 

młodszy. 

 

Zawodnicy w kategoriach junior i młodzieżowiec odbijają wyłącznie pałkami drewnianymi. W 

kategoriach junior młodszy, młodzik i teeball dopuszczone są pałki metalowe. 

 

 

2) PROCEDURY STARANIA SIĘ I POWIERZANIA ORGANIZACJI ZAWODÓ 

 

 

a. Wszystkie instytucje zainteresowane organizacją zawodów będących w kalendarzu PZBall 

musi wystąpić z pisemnym wnioskiem za pomocą Formularza „Wniosek o organizację 

zawodów PZBall” nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego rozgrywki.  

b.  Zwyciezcy zawodów fianałowych z roku 2014 mają pierwszeństwo do organizacji imprez, 

które wygrali. 

c. Wyjątek stanowi Superpuchar oraz Puchar Polski Młodzików, których bezpośrednim 

organizatorem jest PZBall.  

d. Ostatecznę decyzję przy wyborze organizatorów zawodów znajdujących sie w kalendarzu 

PZBall ma Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

e. Organizacja oficjalnych zawodów powierzana jest stowarzyszeniom członkowskim, które po 

uzyskaniu zgody Zarządu Związku mogą przekazać swoje uprawnienia lokalnemu 

komitetowi organizacyjnemu. 

f. PZBall nie bierze na siebie żadnej finansowej odpowiedzialności związanej z organizacją i 

przebiegiem zawodów, za wyjątkiem tych, których jest bezpośrednim organizatorem. 

g. Wszystkie techniczne aspekty przygotowania zawodów organizator powinien uzgodnić z 

Komisją Techniczną Związku.  

h. W terminie 7 dni od zakończenia zawodów organizator ma obowiązek przekazać do biura 

Związku pełny raport z organizacji i przebiegu zawodów. 
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3) OGÓLNE OBOWIĄZKI KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH 

 

 

Jeżeli specyficzne warunki organizacji zawodów nie stanowią inaczej obowiązki  

organizatora są następujące: 

a. Przekazać do biura Związku dokładną datę zawodów oraz plan organizacji i planowanego 

przebiegu zawodów, 

b. Ostateczna data organizacji zawodów powinna byd ustalona nie później niż 1 marca danego 

roku, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności, 

c. Organizator musi dysponować zatwierdzonymi przez Związek boiskami w ilości 

wystarczającej do rozegrania określonej regulaminem ilości gier. Tryb i sposób weryfikacji 

boisk ustalany jest doraźnie przez Zarząd Związku,  

d. Zaplanować rozkład gier i przedstawić go do akceptacji Komisji Technicznej Związku.  

e. Organizator powinien posiadać ubezpieczenie OC. Związek nie ponosi w tym zakresie żadnej 

odpowiedzialności, 

f. Wydać i opublikować oficjalny program zawodów, 

g. Na wszystkich obiektach sportowych zapewnić opiekę medyczną i ochronę.  

h. Rozprowadzić komunikaty komisji technicznej oraz codzienne informatory (wyniki i 

ewentualnie materiały statystyczne) dla uczestników, komisji technicznej i sędziów.  

i. Niezwłocznie po zakończeniu zawodów wszystkim osobom wymienionym powyżej 

dostarczyć pełne zestawienie materiałów dotyczących wyników zawodów i ewentualnie 

statystyki.  

j. Na czas trwania zawodów udostępnić komisji technicznej do pracy i spotkań odpowiednie 

pomieszczenie,  

k. Do prowadzenia zawodów zespół sędziów ustala Kolegium Sędziów przy Polski Związku 

Baseballu i Softballu 

l. Zarząd PZBall zastrzega sobie prawo odebrania członkowi Związku praw organizatora, jeśli 

ten nie stosuje się do ustalonych i obowiązujących zasad.  

.  

 

4) ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH 

 

Jeśli w związku ze specyficznymi warunkami organizacji zawodów nie określa się odrębnych 

wymagań , finansowe obowiązki organizatora są następujące: 

a. finansowe zobowiązania związane z organizacją zakwaterowania, wyżywienia, lokalnego 

transportu sędziów, sekretarzy zawodów, oficjalnych gości i przedstawiciela Związku, 

b. organizator zapewnia trofea i nagrody, 

c. wszystkie zobowiązania związane z obsługą techniczna i organizacją zawodów, 
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5) OBOWIĄZKI KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAWODACH PZBALL 

 

 

a. Zgłosić akces uczestnictwa w zawodach wg zasad określonych regulaminem, 

b. Uregulować w odpowiednich terminach opłaty związane z uczestnictwem w zawodach, 

c. Dokonać rejestracji swoich zawodników wg zasad określonych regulaminem, 

d. Biorący udział w oficjalnych zawodach wszyscy uczestnicy muszą posiadać obywatelstwo 

polskie. Wyjątkiem są kluby zrzeszające obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce. W 

rywalizacji w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i innych zawodach 

organizowanych w ramach pilotowanych przez Ministerstwo Sportu systemach mogą w tym 

zakresie obowiązywać doraźnie ustalane odrębne przepisy. 

e. Uczestniczące w zawodach organizacje zabezpieczają wszystkie swoje wydatki wiązane z 

zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, dojazdem na miejsce zawodów i inne, 

f. Na 7 dni przed terminem zawodów dostarczyć organizatorowi kompletną listę 

ekipy, włączając w to wykaz opiekunów, datę przyjazdu i odjazdu, 

g. Jeśli ustalenia z organizatorem nie będą stanowić inaczej, w dniu  

poprzedzającym zawody być obecnym na spotkaniu z komisja techniczną zawodów. 

Niedopełnienie tego wymogu może spowodować niedopuszczeniem do zawodów, 

h. Za wszystkie szkody spowodowane przez członków ekip uczestników (w  

hotelu, na stadionie, w restauracji, w środkach transportu i wszystkich innych miejscach) 

odpowiada uczestnik. 

Związek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe w tym zakresie szkody. 

 

 

 

6) OFICJELE ZAWODÓW 

 

a. KOMISJA TECHNICZNA 

 

Dla wszystkich oficjalnych zawodów organizator w porozumieniu ze Związkiem wyznaczy komisję 

techniczną, w skład której wejdą: przedstawiciel Związku, przedstawiciel organizatora i 

przewodniczący zespołu sędziowskiego i w razie potrzeb inne osoby.  

Komisja techniczna jest uprawniona: 

a. do 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 zobowiązać organizatora, 

f.   przynajmniej jeden członek komisji technicznej powinien być obecny na każdym meczu.     

     Jego  nazwisko powinno być umieszczane na liście razem z wyznaczoną do prowadzenia     

                        danego  meczu ekipą sędziowską, 

g.  w czasie trwania zawodów komisja techniczna powinna rozstrzygać wszystkie nieujęte w 

niniejszym regulaminie a zaistniałe w czasie realizacji programu zawodów problemy, 

                   h.  w czasie jednego dnia od zakończenia zawodów komisja techniczna prześle do biura     

Związku  rezultaty gier i ostateczne tabele. Pełny raport powinien być wysłany do biura 

Związku w terminie jednego tygodnia  

i.   na pierwszym spotkaniu z uczestnikami, po weryfikacji dokumentów komisja techniczna 
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powinna przedyskutować z przedstawicielami uczestniczących w zawodach zespołów 

wszystkie aspekty organizowanych zawodów, jak: 

 reguły dotyczące turnieju, 

 współpraca komisji technicznej z sędziami, trenerami i ekipami, 

 prowadzenie meczy i zasady ich przyśpieszania, 

 oficjalne piłki, 

 plan treningów i rozgrzewek, 

 zasady zajmowania boksów, 

 protesty i wykluczenia, 

 kary, 

 informacje dotyczące poszczególnych faz zawodów, 

 zasady łączności pomiędzy komisją techniczną i poszczególnymi ekipami, 

 wszystkie inne niezbędne informacje. 

 

 

b. SĘDZIOWIE 

 

Listę sędziów mających rozstrzygać w  zawodach wyznacza Przewodniczący Kolegium Sędziów 

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

 

a. każdy z sędziów wyznaczonych przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów musi 

zobowiązać się do pozostania w dyspozycji Komisji Technicznej, 

b. wyznaczanie sędziów dokonywane będzie przez komisję techniczna najpóźniej w przeddzień 

rozgrywania meczu, 

c. sędzią głównym meczu nie może być przedstawiciel jednego z grających w nim zespołów, 

d. w przypadku zaistnienia w meczu problemów organizacyjnych lub dyscyplinarnych sędzia 

powinien ten fakt odnotować w meczowym protokole, 

 

 

c. SĘDZIOWIE ZAPISOWI 

 

 

Organizator powinien doceniać znaczenie właściwego prowadzenia zapisu meczowego i podjąć 

wszelkie działania, które pozwolą wybrać i przygotować odpowiedni zespół sędziów technicznych – 

sekretarzy zawodów (sędziowie zapisowi). 

a. W celu podejmowania właściwych i prawidłowych decyzji należy stosować oficjalny system 

zapisu zatwierdzony przez C.E.B. 

b. listę sędziów technicznych - sekretarzy zawodów ustala komisja techniczna, 

c. sędzia techniczny - sekretarz zawodów niezwłocznie po zakończeniu meczu dostarcza 

sędziemu głównemu protokół z zapisem przebiegu meczu, 

d. po zakończeniu zawodów w oparciu o pełną statystykę główny sędzia  

wskaże nazwiska zawodników wyróżniających się w indywidualnych klasyfikacjach, 

 

7) KWALIFIKACJA ZAWODNIKÓW (DO ZAWODÓW) 

 

a. PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA 

 

W rozgrywkach młodzieżowych nie dopuszcza się transferów zawodników lub zawodniczek w 

trakcie trwania sezonu. Zawodnik lub zawodniczka zgłoszeni przez klub do rozgrywek mają 

obowiązek i prawo reprezentować ten sam klub przez cały sezon, rozumiany jako rok kalendarzowy. 
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W przypadku zmiany adresu zamieszkania rodziców lub innych prawnych opiekunów zawodnika 

dopuszcza się możliwość zmian przynależności klubowej w trakcie trwania sezonu. Warunki zmiany 

przynależności klubowej reguluje Regulamin Transferów Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

 

b. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY 

 

Począwszy od kategorii młodzik każdy zawodnik musi być zarejestrowany w Polskim 

Związku Baseballu i Softballu i na grę w oficjalnych zawodach posiadać licencję zawodnika. wydaną 

przez biuro Związku, 

Przy weryfikacji do rozgrywek w oficjalnych zawodach Związku zawodnik, lub jego 

klub musi przedstawić: 

 licencję zawodnika – koszt licencji 20zł, 

 listę określającą ostateczny skład drużyny wraz z trenerami, kierownikiem, 

masażystą,  itp. 

 aktualne badania lekarskie ( ważne maksymalnie sześć miesięcy od daty badania,  

     wystawione przez lekarza medycyny sportowej), 

 polisę potwierdzającą ubezpieczenie NW w sporcie. 

 

8) REJESTRACJA ZAWODNIKÓW  

 

a. posiadanie licencji zawodniczej PZBall jest obligatoryjnym obowiązkiem zawodników 

uczestniczących w oficjalnych zawodach . Obowiązek ten nie dotyczy zawodów w kategorii 

teeball, 

b. żaden zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów bez uzyskania rejestracji w Związku,  

c. przedstawiciele wszystkich uczestniczących w zawodach zespołów muszą spotkać się z 

komisją techniczną w dniu poprzedzającym zawody. Dokładny termin spotkania określony 

będzie przez organizatora zawodów w porozumieniu z komisją techniczną Związku. Na tym 

spotkaniu uczestnik przedstawia dokumenty określone w pkt. „2.8. b.” regulaminu, 

d.  po zakończeniu weryfikacji zawodników i stwierdzeniu ważności licencji, bez względu na 

okoliczności nie wolno w czasie zawodów dokonywać żadnych zmian w składzie zespołów, 

e.  wszyscy inni niż zawodnicy członkowie ekip ( kierownictwo ekip, trenerzy, lekarz,  

masażysta, fotograf) muszą być również umieszczeni w składzie ostatecznym. 

 

9) PROTESTY 
 

a. 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,  

b. protesty dotyczące problemów organizacyjnych i różnych poza boiskowych aspektów gier 

muszą być zgłaszane komisji technicznej i rozstrzygane w oparciu o przepisy gry, niniejszy 

regulamin i ocenę sytuacji przez samą komisję, 

c. w przypadku  protestu dotyczącego aspektów samej gry (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, 

d. protesty muszą być składane przez oficjalnego przedstawiciela uczestnika, wraz ze specjalną 

opłatą w wysokości 500 zł na poczet PZBall. W przypadku nieuznania protestu opłata nie 

podlega zwrotowi.  
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10)  WYKLUCZENIA I KARY 

 
a. 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 PZBall lub publiczności: 

 pierwszy raz w zawodach – kara meczu, 

 drugi raz w tych samych zawodach – wykluczenie z zawodów, 

b. 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 PZBall lub publiczności będzie wykluczony z całych zawodów 

c. 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. 

 

11)   NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
a. organizator zawodów zapewnia trofea i nagrody za najlepsze miejsca w zawodach i w 

miarę możliwości pamiątkowe upominki dla uczestników za udział, 

b. w najmłodszych kategoriach ( teeball, młodzik) nie zaleca się rozdawać nagród 

indywidualnych,  

c. w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec na podstawie prowadzonych 

protokołów dopuszcza się przyznanie nagród indywidualnych. Wyłoniony będzie: 

 najlepszy pałkarz zawodów (Bave), 

 miotacz z najmniejszą średnią straconych punktów z własnej winy (ERA), 

 najlepszy „homerunista”, 

 zawodnik z największą ilością „ukradzionych” baz, 

 zawodnik z największą ilością zdobytych baz (TB), 

 Komisja techniczna dokona wyboru najbardziej wartościowego zawodnika 

(MVP), najlepszego obrońcę i drużynę „all star”. 
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3. ROZGRYWKI LIGOWE 

 

1) EKSTRALIGA 

R E G U L A M I N  R O Z G R Y W E K   P O L S K I C H   L I G   B A S E B A L L U  

 

EKSTRALIGA 
 

W rozgrywkach EKSTRALIGI w 2015 r. bierze udział sześć zespołów: 

 

1. MKS STAL BiS Kutno 

2. KS Baseball Wrocław 

3. UKS DĘBY Osielsko 

4. BUKS Gepardy Żory 

5. WUKB Centaury Warszawa  

6. KS SILESIA Rybnik 

  

I. System rozgrywek  
 

W sezonie 2015 żadna drużyna nie spada do ligi niższej. 

Sezon rozgrywek podzielony jest na dwie fazy: 

1. 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 9
00

 – 11
00

, a drugi mecz dnia rozpoczyna się 30 min. 

Po zakończeniu pierwszego meczu. W rundzie Play – off mecze rozpoczynają się 

pomiędzy godz. 10
00

 a 13
00

 

       Ustalenie kolejności pomiędzy drużynami w rundzie zasadniczej: 

a. O ostatecznej kolejności w rundzie zasadniczej decyduje większa ilość zwycięstw.  

b.  w przypadku równej ilości zwycięstw dwóch i więcej zespołów decydują 

bezpośrednie mecze.  

W przypadku równej ilości zwycięstw o ostatecznej klasyfikacji decydują w kolejności:  

 Liczba zwycięstw po uwzględnieniu wyłącznie meczów pomiędzy drużynami 

będącymi  w remisie. 

 Tzw. „Team Quality Balance” (TQB), tj. stosunek obiegów zdobytych przez daną 

drużynę do zmian rozegranych przez tę drużynę w ataku pomniejszony o stosunek 

obiegów straconych do zmian rozegranych w obronie. Do wyznaczenia tej wartości 

wliczają się wyłącznie obiegi zdobyte i stracone oraz liczba rozegranych zmian w 

meczach pomiędzy drużynami będącymi w remisie. Jeden aut jest liczony jako 

1/3 zmiany. 

 Tzw. „Earned Run TQB”, tj. stosunek obiegów zaliczonych przeciwko miotaczowi 

(tj. ER) zdobytych przez daną drużynę do liczby zmian rozegranych przez tę 

drużynę w ataku pomniejszony o stosunek obiegów straconych zaliczonych 

przeciwko miotaczowi (tj. ER) do liczby zmian rozegranych w obronie. 

Do wyznaczenia tej wartości wliczają się wyłącznie obiegi zaliczone przeciwko 

miotaczowi zdobyte i stracone oraz liczba rozegranych zmian w meczach 

pomiędzy drużynami będącymi w remisie. Jeden aut jest liczony jako 1/3 zmiany. 
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 Wyższa średnia odbijania (batting average) po uwzględnieniu hitów (H) i 

zaliczonych wejść na pałkę(AB) wyłącznie z meczów pomiędzy drużynami 

będącymi w remisie. 

 Jeżeli podczas uwzględniania kryteriów 3-6 część drużyn nadal pozostaje w 

remisie, to drużyny, które z tego remisu wyszły, pozostają na osiągniętym w ten 

sposób miejscu, natomiast między pozostałymi drużynami, pozostającymi w 

sytuacji patowej, o miejscu decydują ponownie kryteria począwszy od 3. 

 Losowanie (np. rzut monetą). 

2. Faza play off: 

 

a. drużyny z miejsc V i VI po sezonie zasadniczym nie rozgrywają meczy. Drużyny 

ostatecznie zajmują miejsca z rundy zasadniczej.  

b. półfinały: drużyny pierwsza z czwartą i druga z trzecią po sezonie zasadniczym – 

rozgrywają serię do trzech wygranych, wg zasady: gospodarzem meczów nr 1, 2  i 

ew. 5  jest drużyna sklasyfikowana wyżej po zakończeniu rundy zasadniczej 

c. mecz o III miejsce: drużyny przegrane w meczach półfinałowych rozgrywają serię 

do trzech wygranych o trzecie miejsce, wg zasady – gospodarzem meczy nr 1, 2 i 

ew. 5, jest drużyna sklasyfikowana wyżej po sezonie zasadniczym.  

d. finał: zwycięzcy półfinałów rozgrywają finał do trzech wygranych wg zasady: 

gospodarzem meczów 1, 2, i ew.5 jest drużyna sklasyfikowana wyżej 

po zakończeniu rundy zasadniczej, 

e. drużyny z miejsc V i VI po sezonie zasadniczym nie rozgrywają meczy. Drużyny 

ostatecznie zajmują miejsca z rundy zasadniczej.    
W przypadku 5 meczu : mecz decydujący rozgrywa się w najbliższą sobotę, tylko w 

wyjątkowych sytuacjach o zmianie terminu decyduje  V-ce Prezes ds. baseballu oraz 

Komisja Gier i Dyscypliny PZBallu.  

 

 

 

 II. Zawodnicy 

1. Dopuszczalny wiek zawodników minimum 15 lat - decyduje rok urodzenia. 

2. Zawodnik 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.  

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

4. W całym meczu może brać udział maksymalnie trzech zawodników posiadających 

obywatelstwo inne niż polskie wpisanych do line-up. Do rozgrywek można zgłosić 

dowolną ilość takich zawodników. 

5. Podczas trwania meczu drużynę prowadzi trener posiadający licencję PZBall. Trener musi 

być na boisku podczas trwania całego meczu. Jeżeli trener opuści boisko mecz  zostaje 

przerwany a drużyna otrzymuje walkower.  

6. Listę startową (zgłoszeniową) zawodników klubu zawierającą imię, nazwisko, datę 

urodzenia i numer licencji, potwierdzoną przez klub macierzysty należy przesłać na adres 

Związku przed 31 marca 2015r. (data stempla pocztowego nie jest decydującym 

kryterium). Lista po zatwierdzeniu przez Związek jest dokumentem uprawniającym do gry 

w lidze. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach otrzymają listy zgłoszeniowe 

pozostałych drużyn. 

7. Wypożyczenie zawodnika z innego klubu musi być potwierdzone umową wypożyczenia 

zatwierdzoną przez PZBall i dotyczyć całego sezonu.  
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8. Umowę wypożyczenia należy złożyć w biurze PZBall.   

9. Zawodnik wypożyczony w czasie trwania wypożyczenia, nie może reprezentować klubu 

macierzystego w innych kategoriach wiekowych. 

10. Zgłoszenie dodatkowego zawodnika jest możliwe w każdym momencie trwania 

sezonu zasadniczego. Opłata za zgłoszenie dodatkowego zawodnika do rozgrywek 

ligowych, posiadającego licencję wynosi 100zł i jest warunkiem jego udziału w 

rozgrywkach. 

11. W przypadku złych warunków atmosferycznych gospodarz meczu informuje sędziego 

głównego zawodów lub kolegium sędziów o stanie boiska, a następnie  podejmują 

ostateczną decyzję o rozegraniu meczu informując o tym zainteresowaną drużynę lub 

drużyny.   

12. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące zawodników znajdują się w „Przepisach gry 

w baseball” Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

 III.   Opłaty stałe 

 2500 zł - opłata startowa w Ekstralidze, 

 20 zł - opłata za wydanie licencji,   

 2 000 zł - walkower, 

 6 000 zł - wycofanie się z rozgrywek po rozpoczęciu ligi 

 500 zł  – protest. 

 Opłatę startową należy wpłacić do 20 marca 2015r. przelewem bankowym na konto PZBall  

PKO BP 15 Oddz. Warszawa, Nr 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145. 

 

W sezonie 2015 wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach Ekstraligi muszą posiadać 

przynajmniej jedną drużynę młodzieżową (kategorii: młodzik, junior młodszy, junior, 

młodzieżowiec) czynnie biorące udział w oficjalnych rozgrywkach młodzieżowych: 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski kategorii Junior Młodszy, 

Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W przypadku nie 

zastosowania się do tego regulaminu, klub zostanie zdegradowany do niższej ligi lub zostanie 

nałożona na klub kara finansowa.  

 

IV. Sędziowie i zapisowi  

 

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. 

 

Koszty sędziowskie ponosi gospodarz zawodów w wysokości: (kwoty brutto) 

 140 zł sędzia główny (za jeden mecz), 

 120 zł sędzia pola (za jeden mecz), 

 60 zł sędzia „zapisowy” (za jeden mecz). 

 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 
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wszystkich sędziów) dopuszcza się pociąg ekspresowy oraz PKS. Opłaty sędziowskie i zwrot 

kosztów podróży należy rozliczyć przed meczem. 

 

V. Tytuły i nagrody 

 

1. Zwycięzca Ekstraligi otrzymuje tytuł Mistrza Polski, pamiątkowy puchar i złote medale 

(25 szt). 

2. Mistrz Polski uzyskuje prawo do reprezentowania kraju w europejskim pucharze 

w kolejnym sezonie. W przypadku rezygnacji z tego startu prawo to przysługuje kolejnym 

w klasyfikacji drużynom. 

3. Druga drużyna otrzymuje puchar i srebrne medale - 25 szt 

4. Trzecia drużyna otrzymuje puchar i brązowe medale – 25 szt. 

5. Czwarta drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar. 

6.  

W Ekstralidze dopuszcza się następujące rodzaje piłek: 

 

 RAWLINGS ROLB (RAWLINGS ROLB1) 

 DIAMOND DOL A 

 RAWLINGS R 100 

 RAWLINGS R 200  

 WILSON A 10 10 

 BENSON LGB 1 
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2 )  I  L I G A  

R E G U L A M I N  R O Z G R Y W E K   P O L S K I C H   L I G   B A S E B A L L U  

I LIGA 
 

W rozgrywkach  I LIGI w 2015 r. przewidzianych jest 9 zespołów , które zostaną podzielone  

na 3 grupy:  

    

   przewidziane zespoły  : 
 

1. RAWA KATOWICE – potwierdziły pisemny udział biura PZBall 

2. SPORTOWE KASZUBY – PIRACI WŁADYSŁAWOWO 

3. YANNKES DZIAŁDOWO - 

4. DEFENDERS CZĘSTOCHOWA – potwierdziły pisemny udział biura PZBall 

5. CENTAURY WARSZAWA II - potwierdziły pisemny udział biura PZBall 

6. MKS KUTNO II - potwierdziły pisemny udział biura PZBall 

7. DEMONY MIEJSKA GÓRKA 

8. KSB WROCŁAW II- potwierdziły pisemny udział biura PZBall 

9. FENIKSY WARSZAWA - potwierdziły pisemny udział biura PZBall 

 

Zespoły które nie potwierdziły udziału lub chcą uczestniczyć w rozgrywkach I ligi muszą 

do 8 marca 2015 zgłosić się do biura PZBall. 

Do tego terminu mogą się jeszcze wycofać kluby już zgłoszone. 

 

W przypadku gdy zgłosi się 8 drużyn ( 2 grupy po 4 zespoły - 4 turnieje każdy zespół 

organizuje jeden turniej system „ każdy z każdym” ) 

 W przypadku gdy zgłosi się 7 drużyn ( 2 grupy po 4 i 3 zespołowe - 4 lub 3 turnieje każdy 

zespół organizuje jeden turniej system „ każdy z każdym” ) 

 

 

I. System rozgrywek  

 

W SEZONIE 2015 obowiązuje system turniejowy, rozgrywa się mecze 7 zmianowe 

Dokładny system I Ligi będzie potwierdzony po oficjalnych zgłoszeniach drużyn do 5 marca 

2015 roku 

Założenia dla 9 zespołów 

Sezon rozgrywek podzielony jest na dwie fazy: 

Runda zasadnicza: - grupa A –  

           - grupa B – 

                                grupa C_ 

 

RUNDA FINAŁOWA 

Przy 3 grupach: najlepsze zespoły z każdej grupy rozgrywają turniej „ systemem każdy z 

każdym”, wyłaniając Mistrza I Ligi , v- ce Mistrza I Ligi oraz zdobywcę trzeciego miejsca 

I Ligi. 

Zdobywcy drugiego miejsca w grupach rozgrywają turniej, w którym drużyny walczą o 

miejsca 4-6 I Ligi. 

Zdobywcy trzeciego miejsca w grupach rozgrywają turniej, w którym drużyny walczą o 

miejsca 7-9 I Ligi. 

 

Założenia dla 8 zespołów 
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Sezon rozgrywek podzielony jest na dwie fazy: 

Runda zasadnicza: - grupa A –  

           - grupa B – 

                              

 

RUNDA FINAŁOWA 

Przy 2 grupach: 2 najlepsze zespoły z każdej grupy rozgrywają turniej „ systemem każdy z 

każdym”, wyłaniając Mistrza I Ligi , v- ce Mistrza I Ligi oraz zdobywcę trzeciego i 

czwartego miejsca I Ligi. 

Zdobywcy trzeciego i czwartego  miejsca w grupach rozgrywają turniej, w którym drużyny 

walczą o miejsca 5-8 I Ligi. 

 

W przypadku równej ilości zwycięstw o ostatecznej klasyfikacji decydują w kolejności:  

 Liczba zwycięstw po uwzględnieniu wyłącznie meczów pomiędzy drużynami 

będącymi  w remisie. 

 Tzw. „Team Quality Balance” (TQB), tj. stosunek obiegów zdobytych przez daną 

drużynę do zmian rozegranych przez tę drużynę w ataku pomniejszony o stosunek 

obiegów straconych do zmian rozegranych w obronie. Do wyznaczenia tej wartości 

wliczają się wyłącznie obiegi zdobyte i stracone oraz liczba rozegranych zmian w 

meczach pomiędzy drużynami będącymi w remisie. Jeden aut jest liczony jako 

1/3 zmiany. 

 Tzw. „Earned Run TQB”, tj. stosunek obiegów zaliczonych przeciwko miotaczowi 

(tj. ER) zdobytych przez daną drużynę do liczby zmian rozegranych przez tę 

drużynę w ataku pomniejszony o stosunek obiegów straconych zaliczonych 

przeciwko miotaczowi (tj. ER) do liczby zmian rozegranych w obronie. 

Do wyznaczenia tej wartości wliczają się wyłącznie obiegi zaliczone przeciwko 

miotaczowi zdobyte i stracone oraz liczba rozegranych zmian w meczach 

pomiędzy drużynami będącymi w remisie. Jeden aut jest liczony jako 1/3 zmiany. 

 Wyższa średnia odbijania (batting average) po uwzględnieniu hitów (H) i 

zaliczonych wejść na pałkę(AB) wyłącznie z meczów pomiędzy drużynami 

będącymi w remisie. 

 Jeżeli podczas uwzględniania kryteriów 3-6 część drużyn nadal pozostaje w 

remisie, to drużyny, które z tego remisu wyszły, pozostają na osiągniętym w ten 

sposób miejscu, natomiast między pozostałymi drużynami, pozostającymi w 

sytuacji patowej, o miejscu decydują ponownie kryteria począwszy od 3. 

 Losowanie (np. rzut monetą). 

 

 II. Zawodnicy 

1. Dopuszczalny wiek zawodników minimum 15 lat - decyduje rok urodzenia. 

2. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek może reprezentować tylko jeden klub (zasada 

ta dotyczy całego sezonu). Zawodnik nieposiadający polskiego obywatelstwa może 

reprezentować tylko jeden klub europejski. 

3. Zgłoszony do gry zawodnik musi posiadać licencję zezwalającą na uprawianie sportu 

kwalifikowanego w dyscyplinie baseball oraz aktualne badania lekarskie. 

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

5. Jednocześnie w meczu może brać udział maksymalnie trzech zawodników posiadających 

obywatelstwo inne niż polskie wpisanych do line -up. Do rozgrywek można zgłosić 

dowolną ilość takich zawodników. 
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6. Podczas trwania meczu drużynę prowadzi trener posiadający licencję PZBall. Trener musi 

być na boisku podczas trwania całego meczu. Jeżeli trener opuści boisko mecz  zostaje 

przerwany a drużyna otrzymuje walkower.  

7. Listę startową (zgłoszeniową) zawodników klubu zawierającą imię, nazwisko, datę 

urodzenia i numer licencji, potwierdzoną przez klub macierzysty należy przesłać na adres 

Związku przed 31 marca 2015r. (data stempla pocztowego nie jest decydującym 

kryterium). Lista po zatwierdzeniu przez Związek jest dokumentem uprawniającym do gry 

w lidze. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach otrzymają listy zgłoszeniowe 

pozostałych drużyn. 

8. Wypożyczenie zawodnika z innego klubu musi być potwierdzone umową wypożyczenia 

zatwierdzoną przez PZBall i dotyczyć całego sezonu.  

9. Umowę wypożyczenia należy złożyć w biurze PZBall.   

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

klubu macierzystego w innych kategoriach wiekowych. 

11. Zgłoszenie dodatkowego zawodnika jest możliwe w każdym momencie trwania 

sezonu zasadniczego. Opłata za zgłoszenie dodatkowego zawodnika do rozgrywek 

ligowych, posiadającego licencję wynosi 50zł i jest warunkiem jego udziału w 

rozgrywkach. 

12. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące zawodników znajdują się w „Przepisach gry 

w baseball” Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

 
Zmiana terminu lub godziny rozpoczęcia meczu, musi być zgłoszona przynajmniej 7 dni wcześniej do 

Prezesa Kolegium Sędziów PZBall, v-ce Prezesa ds. baseballu oraz do biura Związku. Prośba o zmianę 

terminów musi być potwierdzona pismem obydwu zainteresowanych drużyn. V-ce Prezes ds. baseballu 

oraz Komisja Gier i Dyscypliny mają 2 dni na rozpatrzenie ewentualnych zmian. 

 

 III.   Opłaty stałe 

 300 - opłata startowa w Pierwsze Lidze, 

 20 zł - opłata za wydanie licencji,   

 2 000 zł - walkower, 

 4000 zł - wycofanie się z rozgrywek po rozpoczęciu ligi 

 500 zł  – protest. 

 Opłatę startową należy wpłacić do 20 marca 2015r. przelewem bankowym na konto PZBall  

PKO BP 15 Oddz. Warszawa, Nr 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145. 

 

IV. Sędziowie i zapisowi  

 

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza dwóch sędziów oraz jednego sędziego 

zapisowego, posiadających licencje PZBall, do prowadzenia meczów rundy zasadniczej. 

Mecze fazy play-off prowadzi dwóch sędziów i sędzia zapisowy. Przewodniczący Kolegium 

Sędziowskiego jest odpowiedzialny za obsadę sędziowską i ich obecność na meczach. 

 

Koszty sędziowskie ponosi gospodarz zawodów w wysokości: (kwoty brutto) 

 100 zł sędzia główny (za jeden mecz), 

 80 zł sędzia pola (za jeden mecz), 
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 50 zł sędzia „zapisowy” (za jeden mecz). 

 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. 

 

V. Tytuły i nagrody 

 

1. Zwycięzca Pierwszej Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Pierwszej Ligi , pamiątkowy puchar 

oraz awansuje do rozgrywek Ekstraligi w sezonie następnym  

2. Vice mistrz Pierwszej Ligi awansuje do rozgrywek Ekstraligi w następnym sezonie. 

W przypadku rezygnacji z tego startu prawo to przysługuje kolejnym w klasyfikacji 

drużynom. 

 

W Pierwszej lidze dopuszcza się następujące rodzaje piłek: 

 

 RAWLINGS ROLB (RAWLINGS ROLB1) 

 DIAMOND DOL A 

 RAWLINGS R 100 

 RAWLINGS R 200  

 WILSON A 10 10 

 BENSON LGB 1 

 

4. ASPEKTY TECHNICZNE 

 a.   WYMIARY BOISKA  

1. Długość boiska musi wynosić minimum 80 metrów.  

2. Odległość pomiędzy bazami musi wynosić 27,43 metrów.  

3. Odległość pomiędzy deską miotacza a bazą domową musi wynosić 18,44 metrów.  

4. W kategoriach wiekowych do młodzika dopuszcza się boisko o  długości minimum 55 metrów, 

gdzie odległość między bazami wynosi 18,30 m, a deska miotacza jest oddalona od bazy 

domowej na odległość 14 metrów 

5. Dopuszcza się rozgrywanie meczów na płytach boisk piłkarskich o szerokości minimum 70 m 

i długości minimum 85 m (home run)   

6. Wszystkie linie graniczne boiska musza być oznakowane w sposób trwały, płotkiem 

o wysokości minimum 1m. 

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

8. Linie foul i inne ważne linie muszą mieć szerokość nie większą niż 10cm. Pomiędzy bazami - 

domową i pierwszą, od połowy dystansu (13,72 m.) należy wytyczyć „korytarz” szerokości 90 

cm z linią faul pośrodku. 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. 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. 
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9. Każde boisko dopuszczone do rozgrywania meczów baseballowych musi posiadać górkę 

miotacza. Górka miotacza powinna być wykonana wg „Przepisów gry w baseball” 

obowiązujących w PZBall. 

10. W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący harmonogram 

korzystania z płyty boiska: 

 gospodarz na przeprowadzenie 40 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę na dwie 

godziny przed meczem, 

 gość na przeprowadzenie 40 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę boiska na jedną 

godzinę i 15 minut przed meczem, 

 gospodarz przeprowadza 10 minutową rozgrzewkę zawodników pola na 30 minut przed 

meczem, 

 gość przeprowadza 10 minutową rozgrzewkę zawodników pola na 20 minut przed meczem, 

 ostatnie 20 minut przed meczem należy do organizatora zawodów, który w tym czasie 

przygotowuje płytę do gry oraz na przeprowadzenie spotkania trenerów z sędziami meczu,  

11. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące boiska znajdują się w „Przepisach gry w baseball” 

Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu boiska, sędzia ma obowiązek 

zażądać od gospodarza usunięcia ich w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Niewykonanie 

żądania sędziego skutkuje niedopuszczeniem boiska do gry. 

 

b. PODSTAWOWE ZASADY 

 

1. W rundzie zasadniczej i play off mecz trwa 7 zmian, przy czym grę w ataku rozpoczyna 

drużyna gości. 

2. Mecz zostaje zakończony gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 obiegów kiedy: 

 mecz trwa co najmniej pięć i pół zmiany a przewagę osiąga zespół gospodarza, 

 mecz trwa co najmniej sześć zmian a przewagę osiąga drużyna gości. 

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

 mecz trwa co najmniej 4 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarza, 

 mecz trwa co najmniej 5 zmian, a przewagę osiąga drużyna 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 cztery 

pełne zmiany.  

 

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.  

Jeżeli po rozegraniu pełnych dziewięciu zmiana 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 lub 9 zmian, poniższa 

procedura będzie zastosowana podczas każdej kolejnej dodatkowej rundy. 
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 Każda drużyna zacznie dodatkową  rundę (i każdą kolejną, która będzie niezbędna 

do wyłonienia zwycięzcy) z biegaczem na pierwszej oraz drugiej bazie, bez autów na swoim 

koncie. 

 Aby rozpocząć dodatkową rundę 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 rundę w każdym miejscu w 

kolejności odbijania (line-up) obowiązującej po zakończeniu 7 lub 9 rundy. 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 

rundzie. 

 

Na przykład 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 – na pierwszej bazie. 

 

• W momencie gdy zawodnicy zostaną wybrani na początku dodatkowej rundy, kolejność 

odbijania w ewentualnych następnych potrzebnych do rozstrzygnięcia meczu/ rundach jest 

kontynuowana, tzn. jeśli np. 10 runda zakończy się na pałkarzu nr 6 i zakładając, 

że zakończył swoją kolej, 11 runda zaczyna się od zawodnika nr 7 jako pałkarza, 

zawodnikiem z nr 5 na drugiej bazie oraz zawodnikiem z nr 6 na pierwszej bazie. 

• Z wyjątkiem początku rundy (gdy na pierwszej i drugiej bazie umieszczani są biegacze, stan -

zero autów) podczas dodatkowych rund wymaganych do rozstrzygnięcia meczu wszystkie 

pozostałe przepisy gry w baseball (Official Baseball Rules) oraz regulamin rozgrywek PZBall 

pozostają w mocy. 

• Podczas dodatkowych rund nie ma możliwości wstawienia do gry zawodnika, który został 

uprzednio zmieniony. 

• Tradycyjny system rozgrywania meczu (drużyna gości odbija w górnej części rundy, drużyna 

gospodarzy - o ile jest to wymagane do rozstrzygnięcia - w dolnej) pozostaje w mocy do 

momentu wyłonienia zwycięzcy. 

3. Dopuszcza się wykorzystywanie pałkarza zastępczego za miotacza (DH), musi on jednak grać 

od początku meczu (DH zastępuje zawodnika w wieku juniora i seniora). 

4. Zawodnik zmieniony w trakcie meczu nie może już powrócić do gry. 

5. W przypadku, kiedy zawodnik przystępuje do meczu w koszulce z numerem innym niż 

zgłoszonym na liście startowej należy powiadomić o tym sędziego głównego oraz drużynę 

przeciwną. 

6. Odbicie piłki za naturalną przeszkodę powoduje przyznanie hita za dwie bazy. 

7. Za wytoczoną piłkę poza linię home run, pałkarzowi przysługują dwie bazy. 

8. Nie można rozpocząć meczu lub go kontynuować, gdy drużyna jest zdekompletowana, 

tzn. ma do dyspozycji mniej niż dziewięciu zawodników zapisanych w LINE-UP’ie. 

9. O wycofaniu z gry zawodnika kontuzjowanego decyduje sędzia główny po zasięgnięciu opinii       

  lekarza (obsługa medyczna). 

Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik 0 : 7,  

10. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczyć: 

 szatnię wyposażoną w umywalnię i wc. dla drużyny gości i sędziów, 
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 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), 

 opiekę medyczną - osobę upoważnioną do udzielania pierwszej pomocy wyposażoną 

w apteczkę i telefon, 

 tablicę informacyjną o aktualnym wyniku, 

 niezbędną ilość piłek jednego rodzaju potrzebną do rozegrania meczu, 

 

W Ekstralidze dopuszcza się następujące rodzaje piłek: 

 

 RAWLINGS ROLB (RAWLINGS ROLB1) 

 DIAMOND DOL A 

 RAWLINGS R 100 

 RAWLINGS R 200  

 WILSON A 10 10 

 BENSON LGB 1 

 

11. Dopuszcza się do gry wyłącznie pałki drewniane (kompozyty) produkcji firm dopuszczonych 

przez CEB. 

12. 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. Drużyna ma 

prawo złożyć protest dotyczący meczu. Protest musi być złożony do 48 godz. po zakończeniu 

meczu. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie na konto PZBall ustalonej kwoty. 

Protesty rozpatruje Komisja Dyscypliny. Składającemu protest przysługuje prawo do 

odwołania się od decyzji KD  Zarządu Związku, którego decyzje są ostateczne. Kaucja za 

protest musi być wpłacona na konto PZBall do 48 godz. po zakończeniu meczu. W 

przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana wpłacającemu, w przypadku nie uznania 

protestu pozostaje w dyspozycji Związku. 

13. W przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek: 

 w trakcie ich trwania - drużyna automatycznie jest przesuwana do najniższej klasy 

rozgrywek w następnym sezonie, 

 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, 

 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, 

 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, 

 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. 

 Zmiana terminu lub godziny rozpoczęcia meczu, musi być zgłoszona przynajmniej 7 dni 

wcześniej do Prezesa Kolegium Sędziów PZBall oraz do biura Związku. Prośba o zmianę 

terminów musi być potwierdzona pismem obydwu zainteresowanych drużyn. Komisja Gier 

i Dyscypliny ma 2 dni na rozpatrzenie ewentualnych zmian. 
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14. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące rozgrywania meczów znajdują się w „Przepisach gry 

w baseball” Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

15. Opłata za walkower musi być wpłacona najpóźniej siedem dni po ogłoszeniu walkoweru. 

Jeżeli drużyna nie zapłaci danej kwoty nie może przystąpić do kolejnego meczu.  

16. W przypadku odwołania meczów ze względów atmosferycznych lub ich zawieszeniu:  

 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 

17. Jeżeli mecz nie odbędzie się z powodów atmosferycznych, koszty podróży sędziów

 pokrywa gospodarz spotkania. 

 

  

 

1. Sędzia główny zawodów jest zobowiązany sprawdzić przed meczem: 

 licencje zawodników i trenerów, 

 ważność badań lekarskich zawodników, 

 zatwierdzoną przez PZBall listę startową na sezon, 

 dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zawodników, 

 listę startową (line up) na dany mecz z nazwiskami wszystkich zawodników wystawionych na dany 

mecz i obecnych przy weryfikacji drużyny przez sędziego, 

2. 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 meczu 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, zawodnicy 

Ci muszą być na boisku przed meczem w momencie weryfikacji listy przez sędziów. 

3. 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 

PZBall. Zmiany zawodników w trakcie meczu dokonuje trener przekazując informację sędziemu 

głównemu, zapisowemu i drużynie przeciwnej. 

4. Po zakończeniu meczu: 

 Sędzia główny wraz z kapitanami zatwierdza protokół zapisu meczu; 

 sędzia główny zawodów jest zobowiązany do podania wyniku meczu najpóźniej w ciągu jednej godziny 

do Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego; 

 Sędzia zapisowy zobowiązany jest dostarczyć protokoły do biura Związku w terminie do 30 dni 

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

komunikacie). 

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

 zawodnikowi, doradcy, trenerowi i każdej innej osobie posiadającej prawo do przebywania w boksie, 

 drugie upomnienie w meczu wpisane do protokołu powoduje automatyczne usunięcie z boiska i z boksu 

osoby winnej wykroczenia. 

6. 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 Komisja 

Dyscypliny nie orzeknie inaczej. Ukaranemu przysługuje prawo do odwołania się na piśmie od decyzji 

KD 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 następny sezon jeżeli nie może być 

wykonana w sezonie bieżącym (koniec sezonu). 
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7. W razie nieobecności sędziego lub sędziów, kierownicy drużyn wyznaczają po jednej osobie 

do prowadzenia zawodów. W trybie losowania ustala się sędziego głównego zawodów. 

8. Tylko trener główny ma prawo rozmowy z sędzią w sprawach interpretacji przepisów. 

9. 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. 

10. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące sędziów i sędziowania, znajdują się w „Przepisach gry w 

baseball” PZBall. 

 

 

 

 

 
 
Zatwierdzono przez Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu dnia 15 LUTEGO 2015r. 
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