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ANEKS NR 1 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

do Regulaminu Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 2018 

 
na podstawie § 25 Statutu PZBall postanawia się, co następuje: 

 
 

1. W uchwale nr 84/2018 Zarządu Polskiego Związku Baseballu I Softballu z dnia 8 maja 
2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 2018 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

 
1) § 8 ust. 2 pkt. 3) ppkt. d) otrzymuje brzmienie: 
 
„Inne postanowienia: 
 

- drużyny które w poszczególnych turniejach eliminacjach zajmą miejsca III w celu określenia 
dalszej klasyfikacji drużyn w Mistrzostwach Polski i OOM rozegrają dodatkowy turniej o miejsca od 
7 do 9; 

- organizatora eliminacji strefowych wskazuje Zarząd PZBall; 

- system rozgrywek ustalany przez organizatora winien uwzględniać zapisy niniejszego 
regulaminu,” 

 

2) Załącznik nr 1 do Regulaminu Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 2018 pkt. 
otrzymuje brzmienie: 

 

„Załącznik nr 1 do Regulamin Młodzieżowych  Zawodów w Baseballu  na sezon 2018 

  

ZASADY REGULUJĄCE OCHRONĘ ZAWODNIKÓW NA POZYCJI MIOTACZA I 

ŁAPACZA TZW. „OCHRONA MIOTACZY” 

  

Niniejsze zasady wprowadza się w sezonie 2018 w celu ochrony zawodników na pozycji miotacza 

oraz na pozycji miotacza w oficjalnych zawodach PZBall, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych  

z udziałem zawodników młodzieżowych do lat 18, turniejach i zawodach towarzyskich.  

  

1. Każdy gracz w drużynie jest uprawniony do gry na pozycji miotacza i nie ma żadnych 

ograniczeń co do liczby miotaczy, których może użyć trener w grze.  

2. W jednym dniu meczowym (tj. w tym samym dniu kalendarzowym) miotacz może mieć 

tylko 2 występy, za wyjątkiem młodzika, który może miotać tylko w jednym meczu w 

ciągu dnia.  
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3. „usunięty”  

4. Ustala się liczbę 50 narzutów, po których miotacz nie może być łapaczem oraz liczbę 5 

zmian, które łapał łapacz zanim nie będzie mógł miotać w danym dniu.  

5. „usunięty”.  

6. Ten sam miotacz nie może grać na tej pozycji 3 kolejnych dni pod rząd. Potrzebny jest jeden 

dzień odpoczynku. Odstępstwo od tej zasady występuje, gdy miotacz nie przekracza 

podanej poniżej liczby narzutów w danej kategorii, w pierwszych dwóch dniach:  

Kategoria wiekowa  Dyscyplina  

  

  

Baseball  Softball    

Młodzik  40 40  Łączna liczba 

narzutów w 

pierwszych dwóch 

dniach  

Kadet/Junior młodszy  45  50  

Junior  50  55  

Młodzieżowiec do lat 21  85  85  

  

7. Zawodnicy nie mogą przekroczyć maksymalnej liczby narzutów w danym dniu 

kalendarzowym nawet jeśli liczba narzutów została podzielona na dwa dni, czyli gdy mecz 

kończy się po północy.  

8. Jeżeli miotacz przekroczy powyższe limity, wymaga on co najmniej jednodniowego 

odpoczynku na pozycji miotacza.  

9. Oficjalny sędzia zapisowy oblicza całkowite rzuty rzucone w danym dniu kalendarzowym i 

ustala wymagany odpoczynek od następnego dnia kalendarzowego. Zawodnicy na pozycji 

miotacza nie mogą przekroczyć maksymalnej liczby narzutów w tym dniu.  

10. „usunięty”.  

11. Zawodnik na pozycji miotacza i osoby zarządzające zespołem winny przestrzegać 

następujących wytycznych:  

  

 Młodzik   Młodzi 

czka  

Kadet/Ju 

nior  

Juniorka  Młodzież 

owiec do 

lat 21  

ILOŚĆ DNI  

ODPOCZYNKU  

1 - 30 1 – 30 1 -  35 1 -  45 1 - 50 0  

31 - 45 31 - 45 36 - 45 46 - 55 51 - 65 1  

46 - 60 46 - 60 46 - 65 56 - 70 66 - 80 2 

61 - 75 61 - 75 66 - 80 71 - 85 81 –  

max 110 

3   

75 –  

max 85 

76 -  

max 85 

81 -  

max 95 

86 -  

max 105 

 4 

  



12. Zawodnik grający w kategorii innej niż jego własna grupa wiekowa, będzie grał na 

zasadach liczby narzutów niższego przedziału wiekowego (jak dla swojej kategorii), np. 

młodzik grający w juniorach podlega zasadom liczenia jak dla młodzika.  

13. Jeżeli miotacz osiągnął maksymalny limit narzutów w danym dniu kalendarzowym może 

on dokończyć narzuty danemu pałkarzowi, któremu rozpoczął narzuty.  

14. Do sumy narzutów nie zalicza się rzutów bezpośrednio na bazy.  

15. Wymaganą przerwę określa się w "Dniach" rozpoczynających się o godzinie 00:01 i 

kończących się o 23:59 następnego dnia kalendarzowego (24 godziny).  

16. Jeśli mecz trwa po godzinie 12:01, to jest on liczony tak, jakby były rozgrywany przed 

południem. Jeśli gra jest zawieszona, to wznowiona gra traktowane jest jako nowy dzień 

rozgrywkowy. 

17. Miotacz, który został usunięty z górki miotacza podczas gry, ale pozostał na boisku na 

innej pozycji, może wrócić na górkę miotacza, ale tylko raz w meczu. Nie dotyczy 

kategorii młodzik, w której raz zdjęty z górki miotacza zawodnik nie może wrócić na tę 

pozycję w tym meczu. 

18. Każde naruszenie jakiejkolwiek część zasady liczenia narzutów, skutkuje: 

- przy pierwszym naruszeniu upomnieniem trenera,  

- przy kolejnym naruszeniu zasad wykluczeniem trenera z bieżącej gry.  

- naruszenie zasad w kolejnym meczu skutkuje wykluczeniem trenera z bieżącej gry i 

otrzymaniem dodatkowego zawieszenia w kolejnym meczu. Udział trenera wykluczonego 

lub zawieszonego w meczu skutkuje przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej.  

19. Całkowita liczba rzutów rzucanych przez oburęcznego miotacza jest liczona łącznie, 

niezależnie od tego, którą ręką rzuca.  

20. Kiedy gra zostaje zatrzymana przez niepogodę lub z jakiegokolwiek innego powodu niż 

określają to przepisy regulaminowe, to gra musi zostać wznowiona w momencie 

zatrzymania gry. Jeśli „Miotacz” rozpoczyna grę i ma liczbę narzutów poniżej pierwszego 

progu, „Miotacz” może dalej kontynuować narzuty, rozpoczynając z liczbą narzutów w 

momencie przerwania meczu.   

Przykład,   

Jeśli w kategorii kadet/junior młodszy (U15) Miotacz wykonał 20 narzutów, będzie mógł zrobić 

maksymalnie 15 narzutów, gdy gra zostanie wznowiona, by nie mieć dnia odpoczynku. Jeśli 

Miotacz w danym meczu wykonał  kolejny 36 narzut, a mecz został przerwany, a gra zostanie 

wznowiona w ciągu tego samego dnia, może dokończyć narzuty do maksymalnej liczby narzutów w 

danym przedziale.  

Jeśli jednak po wykonaniu 36 narzutu mecz zostanie przerwany, a jego dokończenie zostanie 

zaplanowane na dzień następny, „Miotacz” musi pauzować 1 dzień zgodnie z wytyczną określoną 

w tabeli pkt. 11.   

21. W zawodach towarzyskich rekomenduje się:  

a) stosowanie zasady wymuszonej zmiany drużyn w obronie po zaliczeniu 5 obiegów 

przez drużynę będącą w ataku,  



b) zakazu zamiany miejscami miotacza z łapaczem po wyczerpaniu limitu narzutów.”. 

 

 

Zarząd PZBall 


