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                    ANEKS DO REGULAMINU EKSTRALIGI SEZON 2018 
 

Rozdział II 
pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„Aby zawodnik zagraniczny mógł zagrać w fazie Play-Off musi rozegrać przynajmniej pięć 
meczów  w sezonie zasadniczym, zasada ta dotyczy również zawodników z polskim 
obywatelstwem grających w ligach zagranicznych. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zawodnik był 
kontuzjowany i uzyska pisemną zgodę PZBallu (warunkiem jest dostarczenie odpowiednich 
dokumentów potwierdzających uraz). Legalność gry zawodnika w rozgrywkach Play-Off 
mozna sprawdzić w ramach złożenia protestu (zgodnie z zasadnami zgłaszania protestów) po 
rozegranym meczu. Jeśli protest zostanie pozytywnie rozpatrzony zawodnik uznany za 
nielegalnego zostaje zawieszony do końca danego sezonu. Lista zawodników dopuszczonych 
do fazy Play-Off będzie udostępniona na stronie www PZBallu”. 
 
pkt 17 dodajemy następujące zdania: 
„Jeżeli zawodnik w trakcie sezonu poddany będzie nowy badaniom lekarskim ewentualnie 

zmieni jakiekolwiek dane przesyła je do Związku. W przypadku, gdy nie będą one wykazane 
w systemie online zawodnik ma prawo przekazać je sędziemu przed rozpoczęciem meczu”. 
 

Rozdział IV 
pkt 6 drugi akapit otrzymuje brzmienie: 

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

a. Mecz trwa co najmniej 5 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarza w 
przypadku meczu 9 zmianowego; 

b. Mecz trwa co najmniej 4 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarza w 
przypadku meczu 7 zmianowego; 

c. Mecz trwa co najmniej 6 zmian, a przewagę osiąga drużyna gości w przypadku 
meczu 9 zmianowego; 

d. Mecz trwa co najmniej 5 zmian, a przewagę osiąga drużyna gości w przypadku 
meczu 7 zmianowego”. 

 

pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik 0:9 w sezonie zasadniczym przy 
meczu dziewięciozmianowym i 0:7 przy meczu siedmiozmianowym, oraz 0:9 w fazie Play-
Off)”. 
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Rozdział V 

pkt 5 
[UWAGA: Jeśli uda się udostępnić zdalny dostęp do tych danych przez internet to sędzia 
będzie mógł dokonać weryfikacji aplikacji PZBall]. 

dodajemy zdanie: 
„Jeżeli nowe dane zawodnika nie będą uwzględnione w systemie online zawodnik ma 
prawo przekazać je sędziemu przed rozpoczęciem meczu”. 

 

pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
 „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 w 
przypadku rundy zasadniczej, a jednego meczu w przypadku rundy Play-Off o ile Wydział 
Dyscypliny (‘WD’) nie orzeknie inaczej. W takim przypadku, WD ma dwa dni robocze aby 
zmienić decyzję. Ukaranemu przysługuje prawo do odwołania się na piśmie od decyzji WD 
do Zarządu PZBall w ciągu siedmiu dni od jej wydania. Zarząd PZBall ma dwa dni robocze 
od momentu otrzymania protestu na wydanie decyzji. Mecz, w którym zawodnik, trener 
lub doradca zostali usunięci z boiska, zalicza się do kary regulaminowej. W przypadku 
wyjątkowo drastycznego naruszenia regulaminu, kara może być przeniesiona na Play-Offy 
lub następny sezon jeżeli nie może być wykonana w sezonie bieżącym (koniec sezonu)”. 

 

Pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„W fazie rozgrywek Play-Off do obsady sędziowskiej nie może być powołany na funkcję 
sędziego głównego sędzia, który wywodzi się z regionu gospodarza meczu”. 

 


