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Komunikat nr 50/2019 

dotyczy zgłoszenia drużyn klubowych do rozgrywek i zawodów  

baseballu i softballu w sezonie 2019 

 

 Zarząd PZBall mając na względzie realizację celów szkoleniowych oraz skuteczną realizację 

zadań statutowych  

 

    ustala się co następuje:  

 

Niniejszym ustala się warunki i zobowiązania dotyczące zgłaszania drużyn klubowych do rozgrywek 

i zawodów oraz warunki i zobowiązania organizatorów zawodów w sezonie 2019: 

1. Podane w niniejszym komunikacie terminy są terminami ostatecznymi, których przekroczenie 

skutkuje niezakwalifikowaniem danego Klubu do rozgrywek lub zawodów. 

2. Kluby zgłaszające się i drużyny do rozgrywek ligowych oraz do udziału w zawodach 

mistrzowskich i pucharowych wypełniają formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do 

komunikatu. 

3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Klubu formularz, należy 

przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 roku (włącznie). O terminie 

wpływu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura Związku. Formularz należy przesłać: 

a) drogą elektroniczną, w postaci skanu, na adres pzball@wp.pl,  

b) pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście na adres Biura Związku - 

Polski Związek Baseballu i Softballu ul. Grzybowska 5A. 00-132 Warszawa; 

4. Klub po dokonaniu zgłoszenia winien dokonać zgodnie z postanowieniami regulaminów opłaty 

startowej lub kaucji do dnia: 

1) dla rozgrywek młodzieżowych w baseballu – 500 złotych – do dnia 29 marca 2019 roku, 

2) dla rozgrywek softballowych (PLSK) – 1.000 złotych – do dnia 29 marca 2019 roku, 

3) dla zawodów seniorskich – do dnia 30 marca 2019 roku: 

- I liga 300 złotych 

- Ekstraliga – 2.500 złotych 

5. Kluby, które we wskazanym w ust. 3 terminie nie zgłoszą uczestnictwa do lig, nie będą mogły w 

nich uczestniczyć. 

6. Kluby zgłaszające się do organizacji młodzieżowych lub softballowych zawodów lub turniejów 

mistrzowskich i pucharowych wypełniają wniosek zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 2 do 

komunikatu. 
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7. Terminy płatności kaucji dla organizatora zostaną podane przez Zarząd w odrębnym 

komunikacie. 

8. Kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych oraz do udziału lub którym przyznano organizację 

zawodów  mogą wycofać swoje zgłoszenie lub zrezygnować z udziału w danych zawodach przy 

zachowaniu poniższych zasad: 

1) pisemne zgłoszenie rezygnacji z udziału w danych zawodach lub uczestnictwa w lidze lub  

z obowiązków organizatora może nastąpić nie później niż do dnia wpłaty kaucji lub innej opłaty 

określonej danym regulaminem rozgrywek; 

2) rezygnacja, o której mowa w ust. 8, złożona po terminie określającym datę wpłaty kaucji, nie 

zwalnia klubu z jej uiszczenia. Brak wpłaty wymaganej kaucji skutkuje wszczęciem 

postępowania dyscyplinarnego wobec Klubu. 

 

Związek zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższych zapisów i rozstrzygania sporów w 

oparciu o postanowienia regulaminów danych rozgrywek lub zawodów. 

  

 

Zarząd PZBall 
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Kluby  
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