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1. ZAWODY PZBALL 

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

wszystkich zawodów organizowanych pod patronatem lub bezpośrednio przez Polski Związek 

Baseballu i Softballu. 

1.2 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. 

1.3 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. 

1.4 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.  

1.5 Po spełnieniu w/w  warunków Polski Związek Baseballu i Softballu  upoważnia zrzeszone organizacje 

członkowskie do organizowania wymienionych poniżej zawodów: 

 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. 

 
2. SPORT MŁODZIEŻOWY 

 
2.1 KATEGORIE WIEKOWE 

 
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży organizowane pod patronatem, 

   bądź bezpośrednio przez Związek odbywa się w następujących kategoriach wieku: 
 
 Teeball - przedział wieku 6 do 9lat, ( na rok 2016 najstarszy rocznik 2007) 

 Młodzik - przedział wieku 9 do 12 lat, ( na rok 2016 najstarszy rocznik 2004) 

 Junior młodszy - przedział wieku 13 do 15 lat, 

 Junior - przedział wieku 16 do 18 lat, 

 Młodzieżowiec- przedział wieku 16 do 21 lat, 

 
Określone powyżej kategorie dotyczą zawodników urodzonych w danym roku bez 
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względu na miesiąc urodzenia. 
 
 dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 15 lat w kategorii junior oraz 

młodzieżowiec, 
 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. 
 

 
3. PROCEDURY STARANIA SIĘ I POWIERZANIA ORGANIZACJI ZAWODÓW 

 
3.1 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. 

3.2 Zwyciezcy zawodów fianałowych z roku 2015 mają pierwszeństwo do organizacji imprez, 

które wygrali. Wyjątek stanowi Superpuchar oraz Puchar Polski Młodzików, których 

bezpośrednim organizatorem jest PZBall. 

3.3 Ostatecznę decyzję przy wyborze organizatorów zawodów znajdujących sie w kalendarzu 

PZBall ma Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu. 

3.4 Organizacja oficjalnych zawodów powierzana jest stowarzyszeniom członkowskim, które po 

uzyskaniu zgody Zarządu Związku mogą przekazać swoje uprawnienia lokalnemu komitetowi 

organizacyjnemu. 

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

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

3.6 Wszystkie techniczne aspekty przygotowania zawodów organizator powinien uzgodnić z Komisją 

Techniczną Związku. 

3.7 W terminie 7 dni od zakończenia zawodów organizator ma obowiązek przekazać do biura Związku 

pełny raport z organizacji i przebiegu zawodów. 

 
 

4. OGÓLNE OBOWIĄZKI KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH 

 
 

       4.1 Jeżeli specyficzne warunki organizacji zawodów nie stanowią inaczej obowiązki  
organizatora są następujące: 
 
 Przekazać do biura Związku dokładną datę zawodów oraz plan organizacji i planowanego 

przebiegu zawodów, 

 Ostateczna data organizacji zawodów powinna byd ustalona nie później niż 1 marca danego roku, 

chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności, 

 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,  

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

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

odpowiedzialności, 

 Wydać i opublikować oficjalny program zawodów, 

 Na wszystkich obiektach sportowych zapewnić opiekę medyczną i ochronę.  

 Rozprowadzić komunikaty komisji technicznej oraz codzienne informatory (wyniki i ewentualnie 

materiały statystyczne) dla uczestników, komisji technicznej i sędziów.  
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 Niezwłocznie po zakończeniu zawodów wszystkim osobom wymienionym powyżej dostarczyć 

pełne zestawienie materiałów dotyczących wyników zawodów i ewentualnie statystyki.  

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

pomieszczenie,  

 Do prowadzenia zawodów zespół sędziów ustala Kolegium Sędziów przy Polski Związku Baseballu 

i Softballu 

 Zarząd PZBall zastrzega sobie prawo odebrania członkowi Związku praw organizatora, jeśli ten nie 

stosuje się do ustalonych i obowiązujących zasad.  

 
5. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH 

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

wymagań , finansowe obowiązki organizatora są następujące: 
 

 finansowe zobowiązania związane z organizacją zakwaterowania, wyżywienia, lokalnego 

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

 organizator zapewnia trofea i nagrody, 

 wszystkie zobowiązania związane z obsługą techniczna i organizacją zawodów, 

 
6. OBOWIĄZKI KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAWODACH PZBALL 

 
 

6.1 Zgłosić akces uczestnictwa w zawodach wg zasad określonych regulaminem, 
6.2 Uregulować w odpowiednich terminach opłaty związane z uczestnictwem w zawodach, 

6.3 Dokonać rejestracji swoich zawodników wg zasad określonych regulaminem, 

6.4 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. 

6.5 Uczestniczące w zawodach organizacje zabezpieczają wszystkie swoje wydatki wiązane z 
zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, dojazdem na miejsce zawodów i inne, 

6.6 Na 7 dni przed terminem zawodów dostarczyć organizatorowi kompletną listę 
ekipy, włączając w to wykaz opiekunów, datę przyjazdu i odjazdu, 

6.7 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, 
6.8 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. 

 
 

 
7. OBSŁUGA  ZAWODÓW 

 
7.1 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: 

 do kontroli uprawniających do gry i uwierzytelniających  
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 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  
 na pierwszym spotkaniu z uczestnikami, po weryfikacji dokumentów komisja techniczna 
 powinna przedyskutować z przedstawicielami uczestniczących w zawodach zespołów 

wszystkie aspekty organizowanych zawodów, jak: 
 

o reguły dotyczące turnieju, 
o współpraca komisji technicznej z sędziami, trenerami i ekipami, 
o prowadzenie meczy i zasady ich przyśpieszania, 
o oficjalne piłki, 
o plan treningów i rozgrzewek, 
o zasady zajmowania boksów, 
o protesty i wykluczenia, 
o kary, 
o informacje dotyczące poszczególnych faz zawodów, 
o zasady łączności pomiędzy komisją techniczną i poszczególnymi ekipami, 
o wszystkie inne niezbędne informacje. 

 
8. 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. 
 

8.1 każdy z sędziów wyznaczonych przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów musi zobowiązać 
się do pozostania w dyspozycji Komisji Technicznej, 

8.2 wyznaczanie sędziów dokonywane będzie przez komisję techniczna najpóźniej w 
przeddzień 

rozgrywania meczu, 
8.3 sędzią głównym meczu nie może być przedstawiciel jednego z grających w nim zespołów, 
8.4 w przypadku zaistnienia w meczu problemów organizacyjnych lub dyscyplinarnych sędzia 

powinien ten fakt odnotować w meczowym protokole, 
 

9. SĘDZIOWIE ZAPISOWI 
 

 
9.1 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) 
 

9.2  W celu podejmowania właściwych i prawidłowych decyzji należy stosować oficjalny system 
zapisu zatwierdzony przez C.E.B. 

9.3  Listę sędziów technicznych - sekretarzy zawodów ustala komisja techniczna, 
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9.4  Sędzia techniczny - sekretarz zawodów niezwłocznie po zakończeniu meczu dostarcza 
sędziemu głównemu protokół z zapisem przebiegu meczu, 

9.5  Po zakończeniu zawodów w oparciu o pełną statystykę główny sędzia  
wskaże nazwiska zawodników wyróżniających się w indywidualnych klasyfikacjach, 

 
10. KWALIFIKACJA ZAWODNIKÓW (DO ZAWODÓW) 

 
10.1 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. 
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. 
 

10.2 Dokumenty Uprwaniające 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 wg Jomunikatu z dnia 12.03.2016 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. 
 

11. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW  

 
11.1 Posiadanie licencji zawodniczej PZBall jest obligatoryjnym obowiązkiem zawodników 

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

11.2 Żaden zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów bez uzyskania rejestracji w 
Związku,  

11.3 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, 

11.4  Po zakończeniu weryfikacji zawodników i stwierdzeniu ważności licencji, bez względu 
na okoliczności nie wolno w czasie zawodów dokonywać żadnych zmian w składzie zespołów, 

11.5  Wszyscy inni niż zawodnicy członkowie ekip ( kierownictwo ekip, trenerzy, lekarz,  
masażysta, fotograf) muszą być również umieszczeni w składzie ostatecznym. 

 
12. PROTESTY 

 
12.1 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,  

12.2 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, 
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12.3 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, 

12.4 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.  

 
13.  WYKLUCZENIA I KARY 

 
13.1 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, 

13.2 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 

13.3 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. 

 
14.   NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
14.1 Organizator zawodów zapewnia trofea i nagrody za najlepsze miejsca w zawodach i w 

miarę możliwości pamiątkowe upominki dla uczestników za udział, 
14.2 W najmłodszych kategoriach ( teeball, młodzik) nie zaleca się rozdawać nagród 

indywidualnych,  
14.3 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”. 
  

                                        Zatwierdzono przez Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu  
dnia 12 marca 2016 r. Uchwała  NW 021 

                                                                                                                     Prezes Polskiego Związku Baseballu i Softballu 
                                                                                                                                              Krzysztof Fojcik 

 


