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REGULAMIN 

ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGII SOFTBALLU 
Sezon 2014 

 

 
 

 W rozgrywkach Polskiej Ligii Softballu w 2014 r. biorą udział 5 zespołów: 
 

1. MKS ”SZÓSTKA” Brzeg 
2. UKS Softball Brzeg Delfiny 
3. MKS Stal BiS Kutno 
4. Klub Sportowy Baseball Wrocław Hrabiny                 

5. 4 TS&B Warsaw Diamonds                 

 
 

I .  Z A W O D N I C Z K I  
 
1. Zgłoszona do rozgrywek w sezonie 2014 drużyna musi liczyd minimum 11 zawodniczek. 
2. Dopuszczalny wiek zawodniczek minimum - 14 lat (roczniki 2000), decyduje rok urodzenia. 
3. Zawodniczka zgłoszona do rozgrywek może reprezentowad tylko jeden klub (zasada ta dotyczy całego sezonu). 
4. Zgłoszona do gry zawodniczka musi posiadad licencję zezwalającą na uprawianie sportu kwalifikowanego oraz aktualne 

badania lekarskie, poświadczone w specjalistycznej przychodni. Indywidualne karty badao zawodników muszą byd 
udostępniane na żądanie sędziemu prowadzącemu zawody.  

5. Zgłoszony do rozgrywek zespół musi posiadad następujące dokumenty: 
- licencja klubowa 
- ubezpieczenie zawodniczek 

6. Jednorazowo w meczu mogą brad udział maksymalnie trzy zawodniczki posiadające obywatelstwo inne niż polskie. 
Do rozgrywek można zgłosid dowolną ilośd takich zawodniczek.  

7. Zawodniczka grająca w ataku musi byd wyposażona w kask ochronny. 
8. Listę startową (zgłoszeniową) zawodniczek klubu zawierającą imię, nazwisko, nr PESEL, nr paszportu (jeżeli zawodniczka 

jest obcokrajowcem), numer licencji, podpis zawodniczki, potwierdzoną przez klub macierzysty, należy przesład na adres 
Związku przed rozpoczęciem rozgrywek do 5 kwietnia 2014 roku. Lista po zatwierdzeniu w imieniu Zarządu przez 
dyrektora biura jest dokumentem uprawniającym do gry. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach otrzymają listy 
zgłoszeniowe pozostałych drużyn przed rozpoczęciem sezonu.  

9. Wypożyczenie zawodniczki z innego klubu musi byd potwierdzone Umową wypożyczenia, zatwierdzoną przez Polski 
Związek Baseballu i Softballu. Umowa musi dotyczyd całego sezonu. 

10. Umowę wypożyczenia należy złożyd w biurze Polskiego Związku Baseballu i Softballu przed pierwszym weekendem 
rozpoczynającego się sezonu. 

11. Zawodniczka wypożyczona, w czasie trwania wypożyczenia, nie może reprezentowad klubu macierzystego w innych 
kategoriach wiekowych. 

12. Opłaty stałe: 

 składka roczna – 300,00 zł, 

 opłata startowa w Lidze – 800,00 zł, 

 opłata za wydanie licencji – 20 zł. 

 opłata za wydanie licencji trenera – 40 zł 

 walkower – 1 000,00 zł, 

 zgłoszenie protestu - 200,00 zł. 
   
 Wpłat należy dokonad przelewem na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 

6a, w PKO BP XV Oddz. Warszawa – 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145 do 5 kwietnia 2014r.  
 



13. Zgłoszenie dodatkowej zawodniczki jest możliwe w każdym momencie trwania sezonu. Opłata za zgłoszenie dodatkowej 
zawodniczki wynosi 100,00 zł, a jej wniesienie jest warunkiem wydania zgody na udział zawodniczki w rozgrywkach. 

14. Ostateczny termin zatwierdzania list upływa z dniem 5 kwietnia 2014r.  
15. Wszystkie pozostałe obowiązujące wymogi dotyczące zawodników zawarte są przepisach ISF. 
 

I I .  B O I S K O   
 
1. Dopuszcza się rozgrywanie meczy na płytach boisk piłkarskich o szerokości minimum 60m i długości minimum 60m. 

Powinny byd one przygotowane wg przepisów softballowych. 
2. Wszystkie linie graniczne boiska musza byd oznakowane w sposób trwały. 
3. Bazy muszą byd koloru białego i w sposób trwały przymocowane do podłoża. Przy pierwszej bazie musi byd dodatkowa 

baza /tzn. „safety base”/. 
4. Na boiskach, na którym nie ma boksów drużyn, gospodarz poza tzw. „pasem 8metrów”, w pobliżu 1-szej bazy zabezpiecza 

ławkę dla zawodników gości. Wg tej samej zasady należy ustawid ławkę dla drużyny gospodarzy w pobliżu trzeciej bazy. 
Na boiskach, które nie są wyposażone w płot koocowy, odpowiednim promieniem od bazy domowej - należy oznaczyd 
linię home run. Oznaczenie powinno byd wykonane płotkami lub siatką zabezpieczające przed wytoczeniem się piłki. 
Minimalna odległośd przeszkody od bazy domowej winna wynosid 55 metrów. 

5. W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący harmonogram korzystania z płyty boiska przed 
właściwym meczem: 
-    gospodarz ma do dyspozycji płytę boiska na przeprowadzenie 30-minutowej rozgrzewki na 90 min. przed meczem, 

         -    gośd ma do dyspozycji płytę boiska na przeprowadzenie 30-minutowej rozgrzewki na 60 min. 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.  

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu boiska, sędzia ma obowiązek zażądad od gospodarza 
usunięcia ich w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Niespełnienie żądania sędziego skutkuje niedopuszczeniem boiska 
do gry i ukaraniem walkowerem gospodarza. 

7. O dopuszczeniu boiska do gry decyduje Kolegium Sędziów lub sędzia przed rozpoczęciem meczu. 
 

I I I .  M E C Z  
 
1. Mecz trwa siedem zmian, przy czym grę w formacji ataku rozpoczyna drużyna gości. 
2. Mecz zostaje przerwany gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 15 obiegów po trzech zmianach, 10 obiegów po czterech 

zmianach lub 7 obiegów po pięciu zmianach. 
3. 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.  

4. Jeżeli po rozegraniu siedmiu pełnych zmian wynik jest nierozstrzygnięty, należy rozegrad kolejną, lub więcej pełnych zmian 
- aż do wyłonienia zwycięzcy. Gdy w dogrywce przewagę uzyskuje gospodarz – mecz automatycznie kooczy się.  

5. Zawodniczka zmieniona w trakcie meczu – może powrócid do gry. Dotyczy to zawodniczek pierwszej dziewiątki lub 
dziesiątki zgłoszonej do meczu w Line up /nie dotyczy zawodniczek rezerwowych/.  

6. Odbicie piłki za naturalną przeszkodę powoduje przyznanie hita za dwie bazy (dot. boisk adoptowanych) 
7. Za wytoczoną piłkę poza linię Home run pałkarzowi przysługują dwie bazy (dot. boisk adoptowanych).  
8. Nie można rozpocząd, lub kontynuowad gry gdy drużyna jest zdekompletowana, tzn. ma do dyspozycji mniej niż dziewięd 

zawodniczek. 
9. O wycofaniu z gry kontuzjowanej zawodniczki decyduje sędzia po zasięgnięciu opinii lekarza (obsługa medyczna).  
10. Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik – 0 : 7. 
11. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zabezpieczyd:  

- 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 (osoba upoważniona do udzielania pomocy medycznej, wyposażoną w apteczkę oraz dostęp 
do telefonu); 
- niezbędną do rozegrania zawodów ilośd piłek jednego rodzaju. Piłki muszą byd dopuszczone do gry przez sędziego 
głównego zawodów; 
- szatnie, prysznic i toaleta dla drużyny przyjezdnej. 

13. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie pałek zgodnie z wykazem opracowanym przez Europejską Federacją Softballu. Użycie 
nieprawidłowej pałki skutkuje usunięciem pałki z meczu oraz wyautowaniem zawodniczki. 

14 Obydwie drużyny muszą byd obecne na boisku i gotowe do gry na 15 minut przed terminem rozpoczęcia meczu. 
Nieobecnośd któregoś z zespołów skutkuje przyznaniem przeciwnikowi walkoweru. W przypadkach szczególnych 
(problemy z dojazdem lub inne przypadki losowe) doraźne decyzje podejmuje sędzia główny zawodów. 

15.  Zgodnie z przepisami drużyna ma prawo złożyd protest dotyczący meczu. Protest musi byd złożony do 48 godzin po 
zakooczeniu 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 Komisja Gier i Dyscypliny. 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. 

16. Zmiana terminu, lub godziny rozpoczynania zawodów, musi byd zgłoszona pisemnie na 7 dni wcześniej szefowi Kolegium 
Sędziowskiego oraz do biura Związku, po wcześniejszym zaakceptowaniu zmian przez zainteresowane drużyny. 

17.   W przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek: wprowadza się opłatę karną za wycofanie drużyny z rozgrywek 
na dowolnym ich etapie w wysokości 2 000.00 zł. Za mecze pozostałe do rozegrania po wycofaniu się drużyna nie płaci 
walkowerów. 

 
I V .  S Ę D Z I O W I E  

 
1. Kolegium Sędziowskie wyznaczy po dwóch sędziów do prowadzenia meczy we wszystkich fazach rozgrywek.  
2. Szef Kolegium Sędziowskiego jest odpowiedzialny za obsadę poszczególnych zawodów  i obecnośd sędziów na meczach, a 

także wyznacza dwóch sędziów i sędziego zapisowego posiadających licencje PZBall. 
3. Opłaty za sędziowanie każdego meczu ponosi gospodarz zawodów, w wysokości: 

 120.00 zł sędzia główny  

 100.00 zł sędzia bazowy  

 60.00 zł sędzia prowadzący zapis  

 zwrot kosztów podróży w wysokości obowiązującej stawki delegacji na samochód osobowy, (tylko dla jednej 
osoby), lub ceny okazanego biletu kolejowego w 2-giej klasie (dla wszystkich sędziów) – dopuszcza się delegację 
na pociąg ekspresowy. Stawka za samochód osobowy wynosi 0,65 zł/km. 

4. Sędzia główny zawodów odpowiada za sprawdzenie przed meczem zgodnie z listą startową (Line-up) na dany mecz: 
- licencji zawodników, 
- ważności badao lekarskich zawodników od lekarza sportowego, 
- zatwierdzoną przez Polski Związek Baseballu i Softballu listę startową na dany sezon, 
- dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zawodników 
- umowę wypożyczenia zawodnika (jeżeli jest konieczna). 

5. Kierownicy drużyn, lub osoby upoważnione sporządzają przed meczem listę startową na dany mecz – tzw. Line-up, 
w czterech egzemplarzach. Trzecią kopię listy startowej należy przekazad sędziemu prowadzącemu zapis na 30 minut 
przed rozpoczęciem meczu (do momentu rozpoczęcia spotkania w tym egzemplarzu listy można w porozumieniu z sędzią 
wprowadzad zmiany). Pierwszy oraz drugi z tych egzemplarzy trener drużyny przekazuje sędziemu zawodów w czasie ich 
spotkania - bezpośrednio przed meczem. Sędzia jedną z kopii przekazuje drużynie przeciwnej a drugą zatrzymuje dla 
siebie. 

6. Obowiązkiem sędziego jest kontrolowanie, czy w meczu biorą udział zawodniczki, których nazwiska znajdują się na liście 
startowej na dany mecz (Line-up) i czy są to zawodniczki zgłoszeni przed sezonem na liście startowej zatwierdzonej przez 
Polski Związek Baseballu i Softballu. 

7. Po zakooczeniu meczu: 
- sędzia główny wraz z kapitanami drużyn zatwierdzają protokół,  
- sędzia jest odpowiedzialny za dostarczenie protokołu do biura Związku,  
- sędzia główny zawodów jest zobowiązany do podania wyniku meczów najpóźniej w ciągu jednej godziny 
do przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego. 

8. Sędzia zawodów ma prawo udzielid upomnienia (z wpisaniem do protokołu):  
- zawodniczce, doradcy, trenerowi i każdej innej osobie posiadającej prawo do przebywania w boksie;  
- drugie upomnienie w meczu (wpisane do protokołu) powoduje automatyczne usunięcie osoby winnej przekroczenia 
z boiska (boksu). 

9. Za dwa upomnienia, otrzymane w dwóch meczach – licząc cały sezon: zawodniczka, trener lub doradca otrzymują karę 
meczu, zaś za usunięcie z boiska - karę dwóch meczy, o ile Komisja Gier i Dyscypliny nie orzeknie inaczej. Zawodniczce 
przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Związku. W przypadkach drastycznego naruszenia regulaminów związku, 
jeżeli wykonanie kary nie może byd spełnione w danym sezonie ze względu na jego koniec, może byd przeniesione na na 
rozgrywki Pucharu Polski lub na następny sezon.  

10. W razie nieobecności sędziego lub sędziów – kierownicy drużyn wyznaczają po jednej osobie do prowadzenia zawodów. 
W trybie losowania ustala się – kto będzie sędzią głównym zawodów.  

11. Tylko trener główny i w wyjątkowych przypadkach kapitan drużyny mają prawo rozmowy z sędzią w sprawach 
interpretacji przepisów. Nie wolno rozmawiad z sędzią (sędziami) w kwestii interpretacji dotyczącej oceny: strajków, boli 
i innych tzw. oceny elementów gry - precyzyjnie określonych w przepisach gry w baseball i softball. 

12. Sędzia główny zawodów po konsultacji z innymi sędziami może zmienid podjętą uprzednio decyzję, w takim przypadku ta 
decyzja sędziego głównego jest ostateczna. 

13. W boksie drużyny mają prawo przebywad jedynie osoby upoważnione do tego listą startową.   
14. Zawodniczki zobowiązane są do noszenia stroju sportowego do gry w softball. 



15. Wszystkie pozostałe wymogi dotyczące pracy  sędziów znajdują się w „Oficjalnych Przepisach Gry w Softball” Polskiego 
Związku Baseballu i Softballu. 

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

 
 Polska Liga Softballu Kobiet rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. W jednym dniu rozgrywane będą dwa mecze 

trwające 7 zmian. W sezonie 2014 będzie obowiązywała podwójna runda – w sumie 16 meczy każdej drużyny. Pierwszy 
mecz powinien rozpocząd się o godz. 11.00, a drugi mecz dnia rozpoczyna się 30 min. po zakooczeniu pierwszego meczu. 
Drużyny mogą ustalid, aby pierwszy mecz rozpoczął o innej godzinie, jednak taka informacja musi zostad wysłana od obu 
stron do biura Związku i Kolegium Sędziowskiego w formie pisemnej w ciągu 7 dni przed datą meczu.   
Mistrza wyłania się: 

1. O ostatecznej kolejności  decyduje większa ilośd zwycięstw.  
2. W przypadku równej ilości zwycięstw dwóch zespołów decyduje bezpośredni mecz, 
3. W przypadku równej ilości zwycięstw trzech lub więcej drużyn o ostatecznej klasyfikacji decydują w kolejności: 

- najmniejsza ilośd straconych obiegów w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, przeliczona na ilośd 
rozegranych w obronie zmian; 
- największa ilośd obiegów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, przeliczona na ilośd 
rozegranych w ataku zmian; 
- los. 

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

 

1. Zwycięzca rywalizacji w Lidze otrzymuje tytuł Mistrza Polski, pamiątkowy Puchar i złote medale oraz prawo gry 
w pucharach europejskich. 

2. Druga drużyna w koocowej klasyfikacji Ligi otrzymuje tytuł wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar i srebrne medale. 

3. Trzecia drużyna w koocowej klasyfikacji Ligi otrzymuje tytuł II-go wicemistrza Polski, pamiątkowe puchary i brązowe 
medale.     

4. Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu może przyznad uczestnikom rozgrywek Ligi dodatkowe nagrody 
(w zależności od możliwości Związku).  

  
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku na posiedzeniu w dniu 8 marca 2014 roku.  
   
  Prezes Polskiego Związku 
  Baseballu i Softballu 
 
  Michał Kaczmarek 
 
 


