
 

WYCIAG Z PRZEPISÓW MAŁEJ LIGI NA SEZON 2018 

 
WYMOGI DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

     Każda lokalna Mała Liga wyznacza swoje geograficzne granice obszaru, z którego 

będzie prowadzić nabór swoich zawodników. Granice te muszą być szczegółowo opisane oraz 

zaznaczone na mapie, która powinna być dostarczona wraz z formularzem rejestracyjnym ligi. 

Komitet rejestracyjny w Williamsport zatwierdza granice ligi. Zawodnicy będą mieli prawo 

startu w tej lidze tylko wtedy, gdy będą mieszkali na stałe wewnątrz granic obszaru 

przedstawionego na mapie lub gdy szkoła do której uczęszczają znajduje się wewnątrz granic  

ligi przedstawionej na mapie. 

 

 Uwaga! Zawodnicy, którzy mają potwierdzone Formularzem Weryfikacyjnym miejsce 

zamieszkania lub uczęszczania do szkoły w sezonie zasadniczym i/lub turnieju 

poprzedzających sezon 2017/2018 i przedstawią ten dokument z odpowiednimi dokumentami 

i podpisami,  nie będą musieli wypełniać go ponownie.  

I. Zawodnik będzie uznany za mieszkającego wewnątrz granic danej ligi, jeżeli: 

A. Jego/jej rodzice mieszkają razem, wewnątrz granic tej ligi, LUB;  

B.  Którekolwiek z rodziców zawodnika (lub jego/jej wyznaczony przez sąd prawny opiekun) 

mieszka wewnątrz granic ligi. Nie dopuszcza się, aby rodzice zmieniali adres zamieszkania 

tylko po to, aby dziecko mogło wziąć udział w rozgrywkach turniejowych. „Mieszka,” 

„mieszkającego,” i „mieszkali” odnosi się do stałego, udokumentowanego miejsca 

zamieszkania.  

Dokumenty potwierdzające miejsce stałego zamieszkania rodzica(ów) lub prawnego 

opiekuna muszą zawierać pełne dane zamieszkania, tj. imię i nazwisko rodzica lub prawnego 

opiekuna, nazwę ulicy, miasto, kraj oraz kod pocztowy oraz co więcej muszą być wystawione 

z na przełomie 1 lutego 2017 (poprzedniego roku) a 1 lutego 2018 (bieżącego roku). Należy 

przedstawić przynajmniej jeden dokument z każdej z TRZECH następujących kategorii: 

Grupa I. 

1. Prawo jazdy.  

2. Dokumenty szkolne. 

3. Dokumenty właściciela samochodu. 

4. Dokumenty związane z zatrudnieniem. 

5. Dokumenty ubezpieczeniowe. 

Grupa II.  

1. Dokumenty opieki społecznej. 

2. dokumenty instytucji rządowych (podatkowe) 

3. Dokumenty administracji gminnej, miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej lub  

    państwowej. 

4. Dokumenty alimentacyjne. 

5. Dokumenty właściciela lub najemcy domu 

6. Dokumenty służb publicznych (wojsko, policja). 

Grupa III. 

1. Rachunki za media (prąd, woda, gaz, telefon, itp.). 



2. Dokumenty finansowe (bank, kredyty, inwestycje, itp.). 

3. Potwierdzenie prawa do głosowania. 

4. Dokumenty medyczne. 

5. Rachunki za internet, telewizję kablową, satelitarną.   

UWAGA: trzy dokumenty z jednej kategorii, np. trzy rachunki za media traktowane będą 

jako jeden dokument. Każdy z trzech wymaganych dokumentów musi pochodzić z trzech 

różnych wyżej wymienionych kategorii.  
 

Zalecane jest, aby ligi wymagały dowodu miejsca zamieszkania wewnątrz granic ligi 

podczas rejestracji zawodników na początku sezonu. Zawodnicy oraz ich rodzice/prawni 

opiekunowie powinni wiedzieć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia o miejscu 

zamieszkania może spowodować zakaz uczestniczenia w programach Małej Ligi.  

II. Zawodnik będzie uznany za uczęszczającego do szkoły wewnątrz granic danej ligi, 

jeżeli: 

A. Szkoła, do której uczęszcza zawodnik jest umiejscowiona wewnątrz granic ligi. 

(UWAGA: z punktu tego wyłącza się nauczanie domowe, cyber szkoły, szkoły 

sportowe, akademie sportowe, szkoły świadczące zajęcia pozalekcyjne, do których 

zawodnik uczęszcza dodatkowo). 

Uczęszczanie do szkoły powinno być poświadczone dokumentem potwierdzającym 

uczęszczanie do danej szkoły w bieżącym roku szkolnym z datą poprzedzającą 1 październik 

2017 jednym z poniższych formularzy: 

1. Poświadczony odpis ze szkolnego rejestru rekrutacji z datą poprzedzającą 1 

październik 2017. 

2. Udostępniony przez Małą Ligę Formularz Uczęszczania do Szkoły, podpisany przez 

dyrektora szkoły, jego zastępcę lub administratora posiadającego uprawnienia do 

podpisywania ww dokumentów.  

 

Zaleca się, aby ligi wymagały od zawodników dokumentów potwierdzających miejsce 

zamieszkania lub szkołę, do której uczęszczają w momencie zapisywania się do drużyny. 

Rodzice / Prawni opiekunowie powinni zostać uświadomieni, iż składanie fałszywych 

oświadczeń dotyczących miejsca zamieszkania lub szkoły zawodnika może prowadzić do 

zakazu udziału w Małej Lidze Baseballowej i Softballowej. W ŻADNYM wypadku 

JAKAKOLWIEK osoba nie ma prawa zezwolić na uczestniczenie dziecka w programie 

lokalnej Małej Ligi, gdy nie kwalifikuje się ono do gry w tej lidze z powodu wymogów 

dotyczących miejsca zamieszkania. 

     Jeżeli oświadczenie o miejscu zamieszkania zostanie zakwestionowane, trzy z 

powyższych dokumentów powinny zostać przedstawione siedzibie głównej Małej Ligi, wraz z 

oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców lub opiekunów. W takiej sytuacji 

rozstrzygnięcie sprawy leży w kompetencjach Małej Ligi. 

     Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania muszą jasno dowodzić, że 

zamieszkanie (zgodnie z definicją powyżej) miało miejsce wewnątrz granic ligi przez okres nie 

mniejszy niż połowa sezonu zasadniczego (licząc do 15 czerwca danego roku). Stwierdzenie 

miejsca zamieszkania oraz nałożenie ewentualnych kar za fałszywe oświadczenie dotyczące 

miejsca zamieszkania będzie należało do Małej Ligi Baseballowej. Decyzja ta będzie 

ostateczna i obowiązująca. 
     
Turniejowe wymogi dla obcokrajowców 

Uczestnik turnieju, który nie jest obywatelem  kraju w barwach, którego chce występować, 

ale spełnia wymagania dotyczące miejsca zamieszkania zgodnie z regulaminem Małej Ligi, 

może ten kraj reprezentować, jeżeli: 



1. jego/jej wiza pozwala zawodnikowi na przebywanie co najmniej przez jeden rok w 

danym kraju, lub;   

2. obowiązujące prawo pozwala na pozostanie zawodnikowi w danym kraju, przez co 

najmniej jeden rok, lub; 

     3.  zawodnik w danym kraju musi posiadać ciągłe zameldowanie na okres co najmniej 

dwóch lat przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego. 

    Wyjątki od tych reguł może podejmować tylko Komisja Rejestracyjna w Williamsport. 

Każde oświadczenie dotyczące wymogu startowego zawodnika musi zostać przedłożone 

pisemnie przez prezydenta ligi do administratora dystryktu, który następnie przekazuje je 

dyrektorowi regionalnemu nie później niż z datą podaną w przepisie IV(j). Oświadczenie 

przedłożone po tym terminie nie będzie rozpatrzone. 

 

 

 

 

 

 
AKCEPTOWALNE FORMY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIEK 

1. Oryginalny akt urodzenia jeśli zawodnik/zawodniczka jest obywatelem kraju, w którym 

uczestniczy w programie Małej Ligi.  

2. Jeśli zawodnik/zawodniczka nie jest obywatelem kraju, w którym uczestniczy w programie 

Małej Ligi, wymagany jest oryginalny akt urodzenia wydany przez odpowiedni urząd, pod 

warunkiem, że taki dokument został sporządzony lub zarejestrowany w ciągu jednego roku od 

daty urodzenia.  

3. Oryginalny dokument z datą urodzenia zawodnika/zawodniczki, wydany przez odpowiedni 

urząd, z adnotacją do miejsca i daty sporządzenia/zarejestrowania oryginalnego aktu urodzenia 

(oryginalny akt urodzenia musi być sporządzony/zarejestrowany w ciągu jednego roku od daty 

urodzenia).  

4. Dla dzieci urodzonych zagranicą, których rodzic/rodzice mają obywatelstwo amerykańskie, 

jakikolwiek dokument wydany przez amerykański urząd będzie uznany. Dla dzieci personelu 

wojskowego: identyfikatory Departamentu Obrony USA lub zaświadczenie ze szpitala 

wojskowego w oryginale z adnotacją, że akt urodzenia został sporządzony/zarejestrowany w 

ciągu jednego roku od daty urodzenia.    

5. Dokument zastępczy potwierdzający datę urodzenia wydany przez administratora dystryktu jest 

akceptowany (opis jak taki dokument przygotować znajduje się poniżej – w tym przypadku 

wymaganych jest co najmniej sześć dokumentów). 

 

Dokumenty, które nie będą akceptowane w celu potwierdzenia daty urodzenia:  certyfikat 

chrztu, bierzmowania, certyfikat święceń, zaświadczenia szpitalne, kopie dokumentów, paszport.  

 

 

GRA OBOWIĄZKOWA: 8-10 lat, 9-11 lat, Mała Liga, Intermediate (50-70), Junior League (nie 

dotyczy kategorii Senior League): jeśli w składzie drużyny turniejowej jest 13 lub więcej 

zawodników w momencie rozpoczęcia meczu, wtedy każdy zawodnik musi spełnić wymóg 

gry obowiązkowej - minimum 1 raz na pałce.  Jeśli w składzie drużyny turniejowej jest 12 

lub mniej zawodników w momencie rozpoczęcia meczu, wtedy każdy zawodnik musi 

spełnić wymóg gry obowiązkowej - minimum 6 autów pod rząd w obronie i co najmniej 1 

raz na pałce.  



(a)  Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za zrealizowanie wymogu gry obowiązkowej. 

(b)  Gra obowiązkowa musi być stosowana bez wyjątków, chyba że mecz został 

przerwany/zawieszony. UWAGA: meczu, który kończy się po zwycięskim obiegu drużyny 

gospodarzy w 6 lub 7 zmianie (lub w dodatkowej zmianie) i zmiana ta pozostaje niedokończona 

-  nie uznaje się za mecz przerwany/zawieszony. 

(c)   Nie wypełnienie wymogu gry obowiązkowej jest podstawą do złożenia protestu. Jeżeli 

jeden lub więcej zawodników z listy startowej nie spełnił tego wymogu, a protest zostanie 

złożony lub sprawa zostanie przedłożona komitetowi turniejowemu bez protestu, może to 

w konsekwencji (decyzją komitetu turniejowego) doprowadzić do wykluczenia 

kierownika drużyny na czas dwóch kolejnych meczów, nawet jeśli te mecze mają się 

rozegrać na następnym szczeblu rozgrywek turniejowych. Dodatkowe kary (walkower, 

zdyskwalifikowanie drużyny, kierownika, trenerów z dalszych rozgrywek turnieju) mogą 

zostać nałożone przez komitet turniejowy, jeśli:  

1. kierownik/trener zachowują się nieodpowiednio żartując/parodiując grę lub celowo 

polecają zawodnikom słabą grę aby skrócić/przedłużyć mecz; 

2. złamanie tego przepisu przez drużynę nastąpi więcej niż jeden raz w systemie 

rozgrywek turniejowych Małej Ligi (na wszystkich szczeblach); 

3. kierownik świadomie lekceważy zasady tego przepisu. 

Kierownik lub trener, który został zawieszony z jakiegokolwiek powodu, ma zakaz 

przebywania na obiekcie podczas meczu oraz nie może w jakikolwiek sposób uczestniczyć 

w grze lub komunikować się z osobami przebywającymi na meczu. Niestosowanie się tego 

przepisu może doprowadzić, decyzją komitetu turniejowego,  do dalszych kar: walkowera 

i/lub zdyskwalifikowaniu drużyny, kierownika lub trenerów, z uczestnictwa w dalszych 

rozgrywkach turniejowych.  

(d)  Na użytek tego przepisu, definicja „6 autów pod rząd” określa sytuację, kiedy zawodnik 

wchodzi na boisko na jedną z dziewięciu pozycji obrony (kiedy jego/jej drużyna znajduje się 

w obronie) i jego/jej drużyna zdobywa 6 autów pod rząd; definicja „gra na pałce co najmniej 

jeden raz” określa zawodnika, który wchodzi na stanowisko pałkarza z zerowym stanem 

boli/strajków i kończy swoją kolejkę na pałce kiedy zostanie wyautowany lub dostanie się 

bezpiecznie na bazę. 

 

REGUŁA DZESIĘCIU OBIEGÓW: jeżeli na koniec meczu przepisowego jedna z drużyn zdobywa 

10 lub więcej obiegów przewagi, drużyna z mniejszą ilością obiegów przyzna zwycięstwo 

przeciwnikom. UWAGA: jeżeli goście prowadzą 10 lub więcej obiegami, gospodarze muszą 

pałkować w swojej połowie zmiany. 

 

MIOTACZE – MAŁA LIGA 8-10 LAT, 9-11 LAT, INTERMEDIATE (50-70), JUNIOR LEAGUE 

Przepisy te zastępują reguły stosowane w sezonie zasadniczym. Złamanie przepisów 

dotyczących narzucania jest podstawą do złożenia protestu i ukarania przez komitet 

turniejowy w Williamsport, jeśli zostanie złożony protest lub jeśli sprawa zostanie przedłożona 

komitetowi turniejowemu bez składania protestu. 

(a)  Każdy zawodnik w drużynie turniejowej może grać na pozycji miotacza, Wyjątek: 

Każdy zawodnik, który grał w pozycji łapacza w czterech lub więcej zmianach w meczu 

nie jest uprawniony do miotania tego dnia kalendarzowego. UWAGA: nie ma limitu, 

jeśli chodzi o ilość miotaczy w drużynie podczas meczu. 



(b) Miotacz drużyny turniejowej nie może dodatkowo narzucać w meczach sezonu 

zasadniczego lub w meczach specjalnych, jeśli jego drużyna nadal uczestniczy w 

rozgrywkach turniejowych. 

(c)  Miotacz raz usunięty z górki miotacza nie może już wrócić na pozycję miotacza. 

Kategorie Intermediate (50-70)/Junior League: miotacz zmieniony podczas meczu, 

przesunięty na inną pozycję i pozostający w grze, może powrócić na pozycję miotacza 

w każdym czasie, ale tylko jeden raz w trakcie meczu. 

(d)  Kierownik musi zmienić miotacza, gdy osiągnie limit narzutów określony dla kategorii 

wiekowej tego miotacza (poniżej). Miotacz może pozostać w grze, ale na innej pozycji. 

  Wiek ligowy  Limit narzutów na 1 dzień 

 13-14 lat       95 narzutów  

                   11-12 lat       85 narzutów  

                    9-10 lat       75 narzutów  

  8 lat                            50 narzutów 

WYJĄREK: jeśli miotacz osiągnie limit narzutów podczas narzucania do jednego pałkarza, 

może kontynuować narzucanie (ponad limit) do momentu, gdy: 1. pałkarz zdobędzie bazę, lub 

2. pałkarz zostanie wyautowany, lub 3. zostanie wykonany trzeci aut, który skończy zmianę. 

UWAGA: miotacz, który wykonał 41 bądź więcej narzutów w meczu nie może zagrać na 

pozycji łapacza tego dnia. 

(e)  Miotaczy w wieku ligowym 14 lat i poniżej obowiązują następujące przepisy: 

• jeśli miotacz wykonał 66 lub więcej narzutów w jednym dniu, obowiązkowy 

odpoczynek wynosi 4 dni kalendarzowe; 

• jeśli miotacz wykonał od 51 do 65 narzutów w jednym dniu, obowiązkowy 

odpoczynek wynosi 3 dni kalendarzowe; 

• jeśli miotacz wykonał od 36 do 50 narzutów w jednym dniu, obowiązkowy 

odpoczynek wynosi 2 dni kalendarzowe; 

• jeśli miotacz wykonał od 21 do 35 narzutów w jednym dniu, obowiązkowy 

odpoczynek wynosi 1 dzień kalendarzowy; 

• jeśli miotacz wykonał od 1 do 20 narzutów w jednym dniu, nie wymaga się dni 

odpoczynku. 

(f)  Miotacz nie może narzucać w więcej niż w 1 meczu w 1 dniu. Wyjątek: Kategoria 

Junior League - Jeśli miotacz narzucił 30 piłek lub mniej może miotać w drugim 

meczu tego dnia.  

(g)  W meczach przerwanych/zawieszonych z powodu zmroku, złych warunków 

atmosferycznych lub innych okoliczności, dogrywanych następnego dnia 

kalendarzowego, naliczanie narzutów miotacza będzie kontynuowane od stanu, gdy 

mecz został przerwany, pod warunkiem, że wykonał 40 lub mniej narzutów i z 

zastosowaniem następujących warunków: 

1. jeśli stan narzutów miotacza wynosi 20 lub mniej w momencie przerwania meczu, 

wtedy w dogrywanej (następnego dnia) części meczu narzuty liczone są od zera (dla 

tego miotacza); 

2. jeśli stan narzutów miotacza wynosi od 21 do 40 w momencie przerwania meczu, 

wtedy w dogrywanej (następnego dnia) części meczu narzuty liczone są od stanu z 

pierwszej (przerwanej) części meczu; 



(h)  W meczu (mecz „A”) przerwanym/zawieszonym z powodu zmroku, złych warunków 

atmosferycznych lub innych okoliczności, dogrywanym w terminie późniejszym niż 1 

dzień kalendarzowy, obowiązują warunki określone w punkcie „g” powyżej, chyba, że 

miotacz narzucał w międzyczasie w innym meczu (lub w innych meczach). Wtedy 

uprawnienie miotacza w dogrywanym meczu „A” jest określane na podstawie statystyk 

meczów rozgrywanych w międzyczasie. 

(i)  Zaniechanie zmiany miotacza w meczu, który osiągnął limit narzutów określony dla 

jego/jej wieku ligowego jest podstawą do złożenia protestu. Protest złożony sędziemu 

przed opuszczeniem przez niego boiska, decyzją komitetu turniejowego w 

Williamsport, skutkuje zawieszeniem kierownika drużyny na czas 2 kolejnych meczów, 

nawet, gdy te mecze rozgrywane są na kolejnych, wyższych szczeblach rozgrywek 

turniejowych. Dodatkowe kary (walkower, zdyskwalifikowanie drużyny, kierownika, 

trenerów z dalszych rozgrywek turnieju) mogą zostać nałożone przez komitet 

turniejowy, jeśli:  

1. kierownik lub trener zachowują się nieodpowiednio, żartując i parodiując grę; 

2. złamanie tego przepisu przez drużynę nastąpi więcej niż jeden raz w systemie 

rozgrywek turniejowych Małej Ligi (na wszystkich szczeblach), lub 

3. kierownik świadomie lekceważy zasady tego przepisu. 

Kierownik lub trener, który został zawieszony z jakiegokolwiek powodu, ma zakaz przebywania 

na obiekcie podczas meczu oraz nie może w jakikolwiek sposób uczestniczyć w grze lub 

komunikować się z osobami przebywającymi na meczu. Niestosowanie się tego przepisu może 

doprowadzić, decyzją komitetu turniejowego,  do dalszych kar: walkowera i/lub 

zdyskwalifikowaniu drużyny, kierownika lub trenerów, z uczestnictwa w dalszych rozgrywkach 

turniejowych.  

 


