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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  

Sezon 2014 

 

 

EKSTRALIGA 
 

W rozgrywkach EKSTRALIGI w 2014 r. bierze udział sześd zespołów: 
 
1. WUKB Centaury Warszawa 
2. UKS DĘBY Osielsko 
3. MKS STAL BiS Kutno 
4. BUKS Gepardy Żory 
5. KS SILESIA Rybnik 
6. KS Baseball Wrocław 
          
 I. SYSTEM ROZGRYWEK 
 
 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 rozpocząd się w godzinach 9
00

 – 11
00

, a drugi mecz dnia rozpoczyna się 30 
min. Po zakooczeniu pierwszego meczu. W rundzie Play – off mecze rozpoczynają się pomiędzy godz. 10

00
 a 13

00
 

2. Ustalenie kolejności pomiędzy drużynami w rundzie zasadniczej: 
a)  O ostatecznej kolejności w rundzie zasadniczej decyduje większa ilośd 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. 

 Wyższa średnia odbijania (batting average) po uwzględnieniu hitów (H) i zaliczonych wejśd na pałkę(AB) wyłącznie z meczów 
pomiędzy drużynami będącymi w remisie. 

 Jeżeli podczas uwzględniania kryteriów 3-6 częśd 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)   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 zakooczeniu 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 zakooczeniu rundy zasadniczej,   
 
 
 II ZAWODNICY 
 
1. Dopuszczalny wiek zawodników minimum 16 lat - decyduje rok urodzenia. 
2. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek może reprezentowad tylko jeden klub (zasada ta dotyczy całego sezonu). 
3. Zgłoszony do gry zawodnik musi posiadad licencję zezwalającą na uprawianie sportu kwalifikowanego w dyscyplinie baseball 

oraz aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego. 
4. Zespół zgłoszony do ligi musi posiadad polisę ubezpieczeniową NW SPORT. 
5. Jednocześnie w meczu może brad udział maksymalnie trzech zawodników posiadających obywatelstwo inne niż polskie. 

Do rozgrywek można zgłosid dowolną ilośd takich zawodników. 
6. Podczas trwania meczu drużynę prowadzi trener posiadający licencję PZBall. Trener musi byd na boisku podczas trwania 

całego meczu. Jeżeli trener opuści boisko mecz  zostaje przerwany a drużyna otrzymuje walkower.  
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7. Listę startową (zgłoszeniową) zawodników klubu zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, podpis zawodnika i numer 

licencji, potwierdzoną przez klub macierzysty należy przesład na adres Związku przed 31 marca 2014r. (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 byd potwierdzone umową wypożyczenia zatwierdzoną przez PZBall i dotyczyd 
całego sezonu.  

9. Umowę wypożyczenia należy złożyd w biurze PZBall do 31 marca 2014r.   
10. Zawodnik wypożyczony w czasie trwania wypożyczenia, nie może reprezentowad 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 wynosi 100zł 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. 

 
 III   OPŁATY  STAŁE 
 

 2 100 zł - opłata startowa w Ekstralidze, 

 20 zł - opłata za wydanie licencji,  

 40 zł – opłata za wydanie licencji trenera  

 2 000 zł - walkower, 

 6 000 zł - wycofanie się z rozgrywek po rozpoczęciu ligi 

 500 zł – protest. 
 Opłatę startową należy wpłacid do 31 marca 2014r. przelewem bankowym na konto PZBall  
 
 PKO BP 15 Oddz. Warszawa, Nr 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145. 
 
 
 IV  BOISKO  
 
1. Dopuszcza się rozgrywanie meczów na płytach boisk piłkarskich o szerokości minimum 70 m i długości minimum 85 m (home 

run). 
2. Wszystkie linie graniczne boiska musza byd oznakowane w sposób trwały, płotkiem o wysokości minimum 1m. 
3. Bazy muszą byd koloru białego i w sposób trwały przymocowane do podłoża. 
4. Linie foul i inne ważne linie muszą mied szerokośd nie większą niż 10cm. Pomiędzy bazami - domową i pierwszą, od połowy 

dystansu (13,72 m.) należy wytyczyd „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 ustawid ławkę dla drużyny gospodarzy w pobliżu trzeciej bazy. Nad ławkami należy 
zabezpieczyd zadaszenie. Na boiskach, które nie są wyposażone w stały płot koocowy, promieniem co najmniej 85 m. od bazy 
domowej należy oznaczyd linię home run. Oznaczenie powinno byd wykonane płotem stałym lub siatką przenośną. Minimalna 
odległośd przeszkody na boisku od bazy domowej powinna wynosid nie mniej niż 70 metrów. 

5. Każde boisko dopuszczone do rozgrywania meczów baseballowych musi posiadad górkę miotacza. Górka miotacza powinna 
byd wykonana wg „Przepisów gry w baseball” obowiązujących w PZBall. 

6. W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący harmonogram korzystania z płyty boiska: 

 gospodarz na przeprowadzenie 45 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę na dwie godziny przed meczem, 

 gośd na przeprowadzenie 45 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, 

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

 ostatnie 10 minut przed meczem należy do organizatora zawodów, który w tym czasie przygotowuje płytę do gry. 
7. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące boiska znajdują się w „Przepisach gry w baseball” Polskiego Związku Baseballu i 

Softballu. 
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu boiska, sędzia ma obowiązek zażądad od gospodarza usunięcia 

ich w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Niewykonanie żądania sędziego skutkuje niedopuszczeniem boiska do gry. 
 
 V    MECZ 
 
1. W rundzie zasadniczej mecz trwa 7 zmian, przy czym grę w ataku rozpoczyna drużyna gości. 
2. Mecz zostaje zakooczony gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 obiegów kiedy: 

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

 mecz trwa co najmniej sześd zmian a przewagę osiąga drużyna gości. 
 Mecz zostaje zakooczony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 15 obiegów, kiedy: 

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

3. W fazie play – off mecz trwa 9 zmian. 
 Mecz zostaje zakooczony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 obiegów: 
• mecz trwa co najmniej 6 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarzy 
• mecz trwa co najmniej 7 zmian, a przewagę osiąga zespół gości.  
 Mecz zostaje zakooczony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 15 obiegów, kiedy: 
• mecz trwa co najmniej 5 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarzy 
• 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 pięd pełnych zmian.  

 Jeżeli po rozegraniu pełnych dziewięciu zmiana wynik jest nierozstrzygnięty, należy rozegrad kolejną lub więcej zmian 
aż do wyłonienia zwycięzcy. 

 Gdy w dogrywce przewagę uzyskuje gospodarz – mecz automatycznie kooczy się. 
 Jeśli mecz pozostaje bez rozstrzygnięcia po zakooczeniu pełnych 7 lub 9 zmian, poniższa procedura będzie zastosowana 

podczas każdej kolejnej dodatkowej rundy. 
• 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 rozpocząd dodatkową rundę trenerzy każdej z drużyn, podczas spotkania na bazie domowej, wskażą sędziemu głównemu 

w ,którym miejscu kolejności odbijania chcą rozpocząd grę. Drużyny mają prawo rozpocząd dodatkową rundę w każdym 
miejscu w kolejności odbijania (line-up) obowiązującej po zakooczeniu 7 lub 9 rundy. Należy pamiętad, iż nie jest to nowa lista 
pałkarzy i równie dobrze może to byd 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 wybrad 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 wystawid 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, kolejnośd odbijania w ewentualnych 

następnych potrzebnych do rozstrzygnięcia meczu/ rundach jest kontynuowana, tzn. jeśli np. 10 runda zakooczy się na 
pałkarzu nr 6 i zakładając, że zakooczył 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. 
4. Dopuszcza się wykorzystywanie pałkarza zastępczego za miotacza (DH), musi on jednak grad od początku meczu (DH 

zastępuje zawodnika w wieku juniora i seniora). 
5. Zawodnik zmieniony w trakcie meczu nie może już powrócid do gry. 
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 rozpocząd meczu lub go kontynuowad, 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). 
10. Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik 0 : 7, w przypadku rundy play-off wynik 0:9 
11. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczyd: 

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

 ład i porządek w trakcie trwania zawodów oraz bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (z chwilą pojawienia się na obiekcie 
drużyny gości) oraz bezpośrednio po ich zakooczeniu (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 ilośd piłek jednego rodzaju potrzebną do rozegrania meczu, 
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W Ekstralidze dopuszcza się następujące rodzaje piłek: 
 
o RAWLINGS ROLB (RAWLINGS ROLB1) 
o DIAMOND DOL A 
o RAWLINGS R 100 
o RAWLINGS R 200  
o WILSON A 10 10 
o BENSON LGB 1 
 
12. Dopuszcza się do gry wyłącznie pałki drewniane produkcji firm dopuszczonych przez CEB. 
13. Obydwie drużyny muszą byd obecne na boisku i gotowe do gry na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu. 

Nieobecnośd 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 złożyd 
protest dotyczący meczu. Protest musi byd złożony do 48 godz. po zakooczeniu 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 byd wpłacona 
na konto PZBall do 48 godz. po zakooczeniu meczu. W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana wpłacającemu, 
w przypadku nie uznania protestu pozostaje w dyspozycji Związku. 

14. 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 zakooczenia, 

 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 byd zgłoszona przynajmniej 7 dni wcześniej do Prezesa Kolegium 
Sędziów PZBall oraz do biura Związku. Prośba o zmianę terminów musi byd potwierdzona pismem obydwu zainteresowanych 
drużyn. Komisja Gier i Dyscypliny ma 2 dni na rozpatrzenie ewentualnych zmian. 

15. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące rozgrywania meczów znajdują się w „Przepisach gry w baseball” Polskiego Związku 
Baseballu i Softballu. 

16. Opłata za walkower musi byd wpłacona najpóźniej siedem dni po ogłoszeniu walkoweru. Jeżeli drużyna nie zapłaci danej 
kwoty nie może przystąpid do kolejnego meczu. 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. 
 
 VI 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 obecnośd na meczach. 

 
1. 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 0,65 zł/km na samochód osobowy (tylko dla jednej osoby) lub wartośd okazanych 

biletów PKP w 2-giej klasie (dla wszystkich sędziów) dopuszcza się pociąg ekspresowy oraz PKS. Opłaty sędziowskie i zwrot 
kosztów podróży należy rozliczyd przed meczem. 

 
2. Sędzia główny zawodów jest zobowiązany sprawdzid przed meczem: 

 licencje zawodników i trenerów, 

 ważnośd badao 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, 
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 ewentualnie umowę wypożyczenia zawodnika. 
3. Kierownicy drużyn lub osoby upoważnione sporządzają przed meczem listę startową na dany mecz – tzw. LINE UP - w 

czterech egzemplarzach. Trzecią kopię LINE  UP należy przekazad sędziemu zapisowemu na 30 minut przed rozpoczęciem 
meczu do momentu rozpoczęcia spotkania w tym egzemplarzu można w porozumieniu z sędzią głównym wprowadzad 
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 byd wpisani wszyscy zawodnicy biorący udział w meczu, zawodnicy Ci muszą byd na boisku przed meczem 
w momencie weryfikacji listy przez sędziów. 

4. Obowiązkiem sędziego jest kontrolowad 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. 

5. Po zakooczeniu 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 dostarczyd protokoły do biura Związku w terminie do 30 dni po zakooczeniu meczu (zasady 
przekazania protokołów otrzymają sędziowie zapisowi w osobnym komunikacie). 

6. Sędzia zawodów ma prawo udzielid 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. 

7. 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 ple 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 byd przeniesiona na następny sezon jeżeli nie może byd wykonana w sezonie 
bieżącym (koniec sezonu). 

8. W razie nieobecności sędziego lub sędziów, kierownicy drużyn wyznaczają po jednej osobie do prowadzenia zawodów. W 
trybie losowania ustala się sędziego głównego zawodów. 

9. Tylko trener główny ma prawo rozmowy z sędzią w sprawach interpretacji przepisów. 
10. W boksie drużyny maja prawo przebywad jedynie osoby upoważnione do tego listą  startową (LINE UP) pod warunkiem, że 

są ubrane w identyczny strój jak drużyna. 
11. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące sędziów i sędziowania, znajdują się w „Przepisach gry w baseball” PZBall. 
 
V I I  T Y T U Ł Y  I N A G R O D Y  
 
1. Zwycięzca Ekstraligi otrzymuje tytuł Mistrza Polski, pamiątkowy puchar i złote medale. 
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. 
4. Trzecia drużyna otrzymuje puchar i brązowe medale. 
 
 
 Zatwierdzono przez Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu dnia 8 marca 2014r. 
 
  Prezes Polskiego Związku 
  Baseballu i Softballu 
 
  Michał Kaczmarek 


