Uchwała nr …./….. z dnia …………. 2020 roku
Zarządu Polskiego Związku Baseballu i Softballu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Baseballowych
na podstawie § 25 Statutu PZBall postanawia się, co następuje:
w następującym brzmieniu:
Artykuł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ustalenia regulaminu współzawodnictwa dzieci i młodzieży w baseballu, zwanego dalej
„regulaminem” są obligatoryjne dla wszystkich zawodów organizowanych pod patronatem lub
bezpośrednio przez Polski Związek Baseballu i Softballu.
2. PZBall może delegować zarządzanie danymi rozgrywkami innym podmiotom
3. Wszystkie mecze i turnieje, o których mowa w ust. 1, zwanymi dalej „zawodami”, organizowane
będą zgodnie z przepisami gry w baseball oraz postanowieniami niniejszego regulaminu lub
postanowieniami Zarządu Polskiego Związku Baseballu i Softballu przyjętymi w postaci uchwał lub
komunikatów.
4. Pisemna deklaracja udziału w zawodach i/lub chęci organizacji zawodów jest jednoznaczna
z akceptacją i przyjęciem do stosowania niniejszego regulaminu.
5. Deklaracja, o której mowa w ust. 3 zobowiązuje Organizatora do stosowania przepisów RODO.
6. W przypadku powołania do życia regularnych rozgrywek młodzieżowych pod auspicjami PZBall,
Zarząd PZBall odrębną uchwałą zatwierdza ich nazwę i regulamin.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia:
1) Związek lub skrótu PZBall – to rozumie się przez to Zarząd Polskiego Związku Baseballu
i Softballu;
2) Little League Europe and Africa Region lub skrótu LLB – to rozumie się przez to Fundację
Polska Mała Liga Baseballowa;
3) Organizator – Członek Związku, o którym mowa w § 11 Statutu lub Związek oraz inna organizacja
działająca w oparciu o przepisy prawa w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;
4) Klub – stowarzyszenie sportowe działające w oparciu o przepisy prawa w szczególności Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie;
5) Lokalny komitet organizacyjny – powołany przez Organizatora zespół osób w celu organizacji
i przeprowadzenia zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem;
6) Kolegium Sędziów - Kolegium Sędziów Polskiego Związku Baseballu i Softballu;
7) Komisja Techniczna – zatwierdzony przez PZBall zespół osób wskazanych przez Organizatora
do pełnienia na danych zawodach określonych regulaminem funkcji w celu sprawniejszego

wykonywania zadań związanych z nadzorem i bieżącą kontrolą prowadzenia i udziału
w zawodach;
8) „zawodnik” – to rozumie się pod nim również zawodniczkę;
9) zawody – oficjalne mecze, turnieje i rozgrywki ujęte w kalendarzu PZBall oraz inne zawody
organizowane przez lub pod patronatem Związku.
§ 3. 1.Kluby biorące udział w zawodach w sprawach dotyczących zawodów, kierują korespondencję
bezpośrednio do PZBall pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z dotrzymaniem terminów
ujętych w niniejszym regulaminie.
2. Kluby biorące udział w zawodach, w sprawach dotyczących zawodów, kierują i otrzymują
korespondencję bezpośrednio od PZBall pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przesyłką
kurierską.
3. W sprawach niewymagających akceptacji PZBall komunikaty i pisma dotyczące zawodów
organizatorzy mogą kierować bezpośrednio do uczestników, z kopią do PZBall.
Artykuł II. KATEGORIE WIEKOWE
§ 4. 1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży organizowane pod patronatem bądź
bezpośrednio przez Związek odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
1) Teeball – przedział wieku 6 do 9 lat;
2) Młodzik U12 – przedział wieku 9 do 12 lat;
3) Junior Młodszy U15 – przedział wieku 13 do 15 lat;
4) Junior U18 – przedział wieku 16 do 18 lat;
5) Młodzieżowiec U23 – przedział wieku 18 do 23 lat. – wydać komunikat dotyczący wprowadzenia
młodzieżowca do rozgrywek SSM. Obecnie rozgrywki prowadzone będą dla zawodników 18-23 lat
z możliwością gry 4 zawodników młodszych w wieku 17 lat.
2. Dopuszcza się wprowadzenie lub dostosowanie kategorii wiekowych do przepisów innych
organizacji, w których udział bierze PZBall lub zrzeszone w nim kluby.
3. Klub posiadający licencję PZBall zobowiązany jest wygenerować i przesłać w formacie Excel
alfabetyczną listę zawodników zgłaszanych do rozgrywek w danej kategorii wiekowej. Wzór
zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.
W systemie rozgrywek młodzieżowych PZBall obowiązuje zasada „ochrony miotaczy”. Zasady
„ochrony miotaczy” określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Artykuł III. ZAWODY PZBALL
§ 5. 1.Rozgrywkami młodzieżowymi w poszczególnych kategoriach wiekowych, prowadzonymi
przez PZBall, są:
1) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23 (U23);
2) Puchar Polski do lat 23 (U23);
3) Mistrzostwa Polski Juniorów (U18);
4) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych U15);
5) Puchar Polski Juniorów (U18);
6) Puchar Polski Juniorów Młodszych (U15);
7) Grand Prix Polski do lat 15 zwane Młodzieżową Ligą Baseballu (GP U15);

8) Wojewódzkie oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (U12);
9) Puchar Polski Młodzików oraz Superpuchar Młodzików;
10) Puchar Polski Teeball;
11) Pilotażowo w 2020 rozgrywki U13
2. Kluby lub inne podmioty chcące otrzymać patronat PZBall zobowiązane są pisemnego
wystąpienia do Związku wraz z przedstawieniem niezbędnych informacji o organizowanych
zawodach i otrzymanych patronatach.
§ 6. 1. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów do określonych rozgrywek w danej kategorii
wiekowej Zarząd PZBall podejmuje ostateczną decyzję o systemie rozgrywania zawodów
uwzględniając terminarz rozgrywek kadr narodowych.
2. W przypadku podjęcia decyzji o rozegraniu turniejów lub meczy eliminacyjnych w Mistrzostwach
Polski Juniorów lub Pucharze Polski Juniorów oraz Juniorów Młodszych zostaną one
przeprowadzone z podziałem na strefy:
- Strefa A obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie,
pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie (KPM, ŁDZ, MAZ, PDL, POM,
LBU, W-M, ZPM),
- Strefa B obejmuje województwa: dolnośląskie, lubelskie, opolskie, wielkopolskie, śląskie,
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie (DŚL, LBL, OPO, WLKP, ŚL, ŚWI, MŁP, PKR).
3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM) - Mistrzostwa Polski Juniorów rozgrywana jest
zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz zasadami Systemu Sportu Młodzieżowego:
1) Rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży poprzedzają turnieje eliminacyjne w trzech
strefach:
- Strefa A obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie
(MAZ, ŁDZ, WM, PDL, LBL),
- Strefa B obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie,
zachodniopomorskie (KPM, LBU, WLP, POM, ZPM),
- Strefa C obejmuje województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie,
podkarpackie (DŚL,OPO, ŚL, ŚWI, MŁP, PKR);
2) Do turnieju finałowego OOM awans uzyskują po dwie najlepsze drużyny z każdej strefy
eliminacyjnej;
3) Turniej finałowy OOM zostanie rozegrany z udziałem sześciu najlepszych drużyn z eliminacji.
4) Inne postanowienia:
a) drużyny na listach startowych ustawiane są w kolejności alfabetycznej wg. nazw miejscowości,
z której pochodzi klub;
b) Drużyny, które zajmą trzecie miejsca w strefach eliminacyjnych rozegrają dodatkowy turniej
o miejsca 7 – 9 w Mistrzostwach Polski i OOM z zastosowaniem poniższych postanowień:
- turniej dodatkowy winien zostać rozegrany nie później niż do zakończenia turnieju finałowego
OOM,
- w przypadku wycofania się lub nie przybycia na wyznaczone zawody jednej z drużyn, pozostałe
drużyny zajmą kolejno miejsca 7 i 8,

- w przypadku trudności z ustaleniem przez drużyny zainteresowane miejsca i terminu zawodów,
gospodarza, miejsce i termin ostatecznie wskazuje PZBall.
- w przypadku wycofania się lub nie rozegraniu turnieju w ustalonym przez PZBall terminie może
zostać podjęta decyzja o nie przyznawaniu punktów za miejsca 7, 8.
c) Organizatora eliminacji strefowych oraz system rozgrywek zostanie ustalony przez PZBall
z uwzględnieniem niniejszego regulaminu.
2. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM):
1) Eliminacje do MMM rozgrywane są w ramach województw a awans do finału uzyskuje się wg.
następującego klucza: F= N – 1, gdzie: F – liczba finalistów z danego województwa, N – liczba
drużyn biorących udział w wojewódzkich eliminacjach;
2)

Finały MMM rozgrywane są w trzech strefach:

- Strefa A obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, warmińskomazurskie, podlaskie, lubelskie (KPM, ŁDZ, MAZ, WM, PDL, LBL),
- Strefa B obejmuje województwa: dolnośląskie,
zachodniopomorskie (DŚL, LBU, WLP, POM, ZPM),

lubuskie,

wielkopolskie,

pomorskie,

- Strefa C obejmuje województwa: opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
(OPO, ŚL, ŚWI, MŁP, PKR);
Organizatora eliminacji strefowych oraz system rozgrywek ustala PZBall z uwzględnieniem
postanowień niniejszego regulaminu.
3)

W finałach MMM udział może wziąć maksymalnie pięć drużyn z jednego województwa.

4) W przypadku, gdy z danego województwa zamiar udziału zgłasza jedna drużyna, zostanie ona
przyłączona do rozgrywek eliminacyjnych sąsiedniego województwa zgodnie z kluczem stref
określonych w systemie sportu młodzieżowego Instytutu Sportu i będzie podlegać kluczowi
przydziału miejsc (F= N-1),
3. Inne postanowienia:
1) Udział zawodników w wyższej kategorii wiekowej:
a) dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 17 lat w kategorii
Młodzieżowiec,
b)

dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 15 lat w kategorii Junior,

c) dopuszcza się udział maksymalnie czterech zawodników w wieku 12 lat w kategorii Junior
Młodszy,
d) w przypadku zgłoszenia przez klub do zawodów danej kategorii wiekowej więcej niż jednej
drużyny, zawodnicy tego klubu mogą być zgłoszeni wyłącznie do jednej z tych drużyn i uczestniczyć
w rozgrywkach tylko w tej drużynie, przez cały sezon, a zawodnicy drużyny, która odpadła
z rozgrywek nie mają prawa występować w drużynie tego klubu, która uczestniczy w kolejnych
fazach zawodów.
Zapis powyższy nie obejmuje finałów Mistrzostw Polski Juniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych.
e) w sytuacji gdy klub posiada dwie drużyny w tej samej kategorii wiekowej, każda z nich musi
mieć swojego licencjonowanego trenera, a trener z jednej drużyny nie może być wpisany do LINEUP ani przebywać w „dugoucie” (lub na boisku) drugiej drużyny,
2) Używanie pałek w grze:

a) dopuszcza się do gry pałki produkcji firm dopuszczonych przez CEB (aktualna lista na dzień
rozgrywania meczu)
b) zawodnicy w kategoriach Junior i Młodzieżowiec odbijają pałkami drewnianymi oraz
kompozytowymi klejonymi z wielu fragmentów drewna, wykonanymi z połączenia drewna
i sztucznych tworzyw.
c)

w kategoriach Junior Młodszy, Kadet, Młodzik i Teeball dopuszczone są pałki metalowe;

3)

Zmiany zawodników w meczach Młodzików:

W kategorii Młodzik dopuszcza się możliwość dokonania w meczu zmiany powrotnej z zachowaniem
poniższych zasad:
a) trener raz w meczu może dokonać zmiany powrotnej zawodnika z podstawowego składu, który
został zastąpiony zawodnikiem rezerwowym.
b)

Zmiana powrotna może być dokonana przy spełnieniu poniższych warunków:

- zawodnik rezerwowy wprowadzony na boisko winien przynajmniej raz ukończyć pełną kolejkę
odbijania,
- zaliczył co najmniej 6 kolejnych autów w polu,
- zawodnik powracający wraca na boisko w to samo miejsce, które zajmował,
- zawodnik wraca z zachowaniem kolejności odbijania,
c)

miotacz zdjęty z boiska nie może wrócić na pozycję miotacza,

d) w przypadku kontuzji zawodnika i wykorzystania limitu zmian oraz zmian powrotnych, mecz
możne dokończy dowolny zawodnik z ławki rezerwowych zastępując kontuzjowanego lub chorego
zawodnika bez groźby walkowera, nie zmuszając kontuzjowanego lub chorego zawodnika do
kontynuowania gry.
Powyższy zapis nie dotyczy zawodników usuniętych z meczu przez sędziego oraz jeśli po
wyczerpaniu wszystkich zmian zawodnik zostaje wyrzucony z boiska. Takiego zawodnika nie może
zastąpić rezerwowy w ramach zmiany powrotnej;
4)

Udział i klasyfikacja w zawodach oraz sposób postępowania:

a) nie przystąpienie drużyny do zawodów powoduje automatyczne wycofanie drużyny z udziału
w rozgrywkach, utratę punktów oraz możliwość nałożenia na klub lub wobec osób odpowiedzialnych
dodatkowych sankcji dyscyplinarnych,
b)

drużyna, która przystąpi do zawodów i:

- nie rozegra żadnego meczu nie będzie uwzględniona w ostatecznej klasyfikacji,
- przystąpi do zawodów rozgrywając min. jeden mecz będzie uwzględniona w ostatecznej
klasyfikacji, z uwzględnieniem walkowerów za kolejne nierozegrane mecze,
c) w przypadku nie przystąpienia lub wycofania drużyny z zawodów określa się sposób
postępowania:
- w wyniku decyzji Klubu lub kierownictwa drużyny, w tym trenera - utrata punktów oraz możliwość
nałożenia na klub lub wobec osób odpowiedzialnych dodatkowych sankcji dyscyplinarnych,
- z powodu udokumentowanych, niezależnych od Klubu lub kierownictwa drużyny przyczyn, w tym
trenera - drużyna nie będzie uwzględniona w ostatecznej klasyfikacji,

§ 7. W rywalizacji w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i innych zawodach
organizowanych w ramach systemów pilotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mogą
w tym zakresie obowiązywać doraźnie ustalane odrębne przepisy.
Artykuł IV. OBOWIĄZKI KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAWODACH PZBALL
§ 8. 1. Klub zgłasza uczestnictwo w poszczególnych zawodach określonych w § 5 ust. 1 według
zasad niniejszego regulaminu w terminie określonym w komunikacie PZBall.
2. Klub zgłaszający akces uczestnictwa w młodzieżowych zawodach baseballu określonych w § 5
może być zobowiązany do spełnienia warunków określonych także przez inne organizacje.
§ 9. 1. Kluby dokonują zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych w terminie wyznaczonym przez
Zarząd.
2. Kluby dokonują zgłoszenia poprzez przesłanie do Biura Związku wypełnionej i podpisanej przez
upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania
opłaty startowej według poniższych zasad:
a) Klub dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu
z dopiskiem „zawody młodzieżowe”,
b) opłata startowa pobierana jest od każdej kategorii wiekowej, w której klub zgłasza się do
zawodów i wynosi 300 złotych (słownie: trzysta złotych). Zapis nie dotyczy zgłoszenia do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
c) nie wniesienie opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się klubu ze
wszystkich rozgrywek młodzieżowych,
d) opłata za wycofanie drużyny z zawodów, do których została zgłoszona, w terminie na mniej niż
21 dni przed zawodam,i wynosi 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
Od naliczenia kary klub w uzasadnionych przypadkach ma prawo do złożenia odwołania do
Zarządu.
Opłata winna zostać uiszczona niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni przed
kolejnymi zawodami, w których Klub bierze udział.
Brak wpłaty będzie skutkować brakiem możliwości startów w zawodach młodzieżowych do
czasu uregulowania zaległości.
e) dopuszcza się możliwość zgłoszenia drużyn/ny do zawodów po terminie zgłoszeń pod
warunkiem spełnienia następujących warunków:
- zgłoszenie winno zostać przesłane do Biura Związku na min. 30 dni przed wyznaczonym
terminem zawodów,
- zostanie wniesiona opłata startowa w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdą
ze zgłaszanych drużyn.
f) dopuszcza się możliwość zgłoszenia nowopowstałej drużyn/ny - zarejestrowanej w związku po
raz pierwszy, do zawodów po terminie zgłoszeń pod warunkiem spełnienia następujących
warunków:
- zgłoszenie winno zostać przesłane do Biura Związku na min. 30 dni przed wyznaczonym
terminem zawodów,

- zostanie wniesiona opłata startowa w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych) za każdą
ze zgłaszanych drużyn.
3. Wszystkie opłaty związane z uczestnictwem w zawodach młodzieżowych przeznacza się na
rozwój sportu młodzieżowego poprzez:
- dofinansowywanie kosztów organizacyjnych danych zawodów młodzieżowych tj. na częściowe
pokrycie kosztów obsady sędziowskiej, medycznej, itp.
- zakup sprzętu sportowego, np. piłek meczowych,
- konsultacji trenerskich,
- organizację innych zawodów dla dzieci realizowanych przez PZBall,
- nagrody i wyróżnienia dla wyróżniających się zawodników.
§ 10. Uczestniczące w zawodach kluby zabezpieczają wszystkie swoje wydatki związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, dojazdem na miejsce zawodów i inne.
§ 11. 1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są dostarczyć Związkowi oraz organizatorowi listę
imienną drużyny wraz z wykazem opiekunów i osób oficjalnie towarzyszących drużynie na 7 dni
przed zawodami.
2. Listę zawodników można uzupełnić do wymaganej regulaminem zawodów do czasu weryfikacji
przez Komisję Techniczną lub Sędziego Głównego przed pierwszym meczem danej drużyny.
3. Klub zobowiązany jest do przedłożenia na odprawie technicznej lub przed pierwszym meczem
danej drużyny Komisji Technicznej zawodów:
a) ostateczną listę imienną drużyny wraz ze wskazanymi osobami towarzyszącymi,
b) aktualną i zatwierdzoną w PZBall listę zgłoszeniową zawodników na dany sezon,
c) wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość zawodników,
d) dokument potwierdzający nr PESEL zawodnika, a w przypadku niepełnoletniego obcokrajowca
również zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły na terytorium Polski,
e) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu, wydane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń,
f)

polisę potwierdzającą ubezpieczenie zawodników NNW w sporcie.

Członkowie Klubu oraz osoby towarzyszące (np. kierownictwo klubu, trenerzy, lekarz, masażysta)
muszą być również umieszczeni w składzie ostatecznym by móc przebywać z drużyną w "dugout”.
Maksymalna liczba osób towarzyszących to 5 osób.
4. Jeśli ustalenia Komisji Technicznej nie będą stanowić inaczej, uczestnik ma obowiązek być
obecnym na spotkaniu z Komisją Techniczną w terminie wskazanym w komunikacie
organizacyjnym. Niedopełnienie tego wymogu spowoduje niedopuszczeniem do zawodów oraz
automatyczne wycofanie drużyny z udziału w rozgrywkach.
5. Jeżeli Komisja Techniczna nie postanowi inaczej, zawodnicy uczestniczący w zawodach mają
obowiązek stawienia się w jednolitych strojach sportowych w miejscu i czasie uroczystego otwarcia
i zamknięcia danych zawodów.
6. Odmowa uczestnictwa lub ostentacyjne naruszenie zapisów pkt. 4 w ceremoniach oficjalnego
otwarcia lub zamknięcia zawodów jest wyrazem niesportowego zachowania.

7. Za wszystkie szkody spowodowane przez członków ekip uczestników odpowiada uczestnik.
Związek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe w tym zakresie szkody.
Artykuł V. PROCEDURA POWIERZANIA ORGANIZACJI ZAWODÓW
§ 12. 1. Związek w komunikacie określa termin składania pisemnych wniosków wraz z warunkami
zobowiązań organizatorów zawodów.
2. Po spełnieniu warunków regulaminowych PZBall stosowną uchwałą Zarządu powierza
organizację zawodów danemu organizatorowi, uwzględniając poniższe zapisy:
3. Zwycięzcy zawodów – Klub, który wygrał mistrzowskie lub pucharowe zawody finałowe
w danej kategorii wiekowej – ma pierwszeństwo do organizacji zawodów, pod warunkiem
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
4. Zgłoszenia chęci organizacji zawodów dokonuje się do Związku poprzez złożenie pisemnego
wniosku podpisanego przez osobę/by statutowo upoważnione do reprezentowania klubu
i zaciągania zobowiązań finansowych.
5. Organizacja oficjalnych zawodów powierzana jest Członkom Związku, które po uzyskaniu zgody
Związku mogą przekazać swoje uprawnienia lokalnemu komitetowi organizacyjnemu.
6. Przekazanie uprawnień lokalnemu komitetowi organizacyjnemu nie zwalnia klubu, któremu
powierzono organizację zawodów ze zobowiązań organizatora zawodów, w tym z konsekwencji nie
wypełnienia obowiązków organizatora.
7.

Ostatecznej decyzji o wyborze organizatora zawodów dokonuje Zarząd PZBall.

8. PZBall nie bierze na siebie odpowiedzialności i zobowiązań finansowych związanych
z organizacją i uczestnictwem w zawodach.
9. Organizator, któremu powierzono organizację zawodów jest odpowiedzialny przed Związkiem
za spełnienie wymagań określonych regulaminem, nawet w przypadku przekazania prawa do
zarządzania zawodami lokalnym komitetom organizacyjnym.
Artykuł VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW
§ 13. 1. Obowiązkiem organizatora przed zawodami jest:
1) Przekazanie do Biura Związku, nie później niż na 21 dni przed zawodami, informacji zawierającej
w szczególności:
a) miejsce lub miejsca rozgrywania zawodów wraz ze wskazaniem adresu;
b) termin odprawy technicznej i weryfikacji dokumentów;
c) datę i godzinę rozpoczęcia zawodów;
d) harmonogram czasowy lub program zawodów;
e) przewidywaną godzinę uroczystego otwarcia i zakończenia zawodów,
− w przypadku gdy zawody kończą się w niedzielę, należy w harmonogramie zawodów
przewidywać zakończenia zawodów nie później niż o godz. 15.00,

− uznaje się ceremonie otwarcia oraz zamknięcia lub dekoracji zwycięzców jako ważny element
zawodów sportowych, a organizator winien zadbać o odpowiednią oprawę techniczną tych
ceremonii, jeżeli zostały przewidziane w programie zawodów.
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w sprawie zawodów;
g) proponowany system rozgrywek w oparciu o określony w artykule XV system rozgrywek:
- w uzasadnionych przypadkach organizator może zgłosić do akceptacji PZBALL inny system
rozgrywek lub harmonogram zawodów po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
- w przypadkach losowych związanych z przebiegiem zawodów Organizator w uzgodnieniu i za
akceptacją Komisji Technicznej może ustalić nowy rozkład gier zawodów oraz niezwłocznie
przekazać tę informację do biura Związku.
h)

Kserokopię lub skan ważnego ubezpieczenia OC organizatora imprez,

i) Wpłata kaucji w wysokości ustalonej przez Zarząd.
2) Opublikować oficjalny program zawodów w miejscu rozgrywania zawodów, na własnej stronie
internetowej oraz w miarę możliwości innych mediach.
3) Zapewnić dystrybucję lub dostęp do komunikatów Komisji Technicznej, komunikatów
organizacyjnych, wyników oraz liczby narzutów miotaczy wszystkich drużyn i ewentualnych
materiałów statystycznych dla uczestników, Komisji Technicznej i sędziów po każdym dniu
zawodów.
4) Zawiadomić uczestników zawodów, sędziów zawodów, służby medyczne, inne służby
mundurowe, a przypadku imprezy masowej wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu.
Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym punkcie odbywa się:
- dla uczestników zawodów w formie elektronicznej (mail) na adres wskazany przez uczestnika
w zgłoszeniu do zawodów,
- dla sędziów z wykorzystaniem łączności na odległość, z zastrzeżeniem obowiązku przesłania
informacji mailowo do Kolegium Sędziów,
- do organów administracji publicznej oraz służb mundurowych z zachowanie przyjętych przez te
organa zasady komunikacji.
5) Zapewnić dostęp do zatwierdzonego przez Związek boiska lub boisk, na których odbędzie się
określona harmonogramem ilości gier, które:
a) winny być przygotowane zgodnie z wymogami i przepisami PZBall;
b) winny posiadać weryfikację dokonaną przez Komisję Techniczną powołaną przez Związek;
c) winny posiadać parametry zapewniające właściwą jakość nawierzchni boisk podczas zawodów.
Jeżeli wskazane przez sędziów istotne nieprawidłowości w przygotowaniu obiektu do zawodów,
uniemożliwiające ich odbycie zgodnie z „Przepisami gry w baseball” i ustaleniami PZBall, nie zostaną
usunięte w realnym czasie umożliwiającym zakończenie zawodów zgodnie z obowiązującymi
przepisami, to sędziowie są uprawnieni do ich odwołania.
6) Organizator występuje do Kolegium Sędziów o wyznaczenie sędziego głównego zawodów. Do
prowadzenia zawodów zespół sędziowski wyznacza Kolegium Sędziów PZBall.

2. Obowiązkiem organizatora podczas zawodów jest:
1) Zapewnić odpowiednią liczba pomieszczeń dla sędziów, Komisji Technicznej oraz szatni dla
drużyn.
2) Zapewnić odpowiednie łącze internetowe na potrzeby prowadzenia elektronicznego zapisu
meczy on-line.
3) Zapewnić urządzenie lub urządzenia elektroniczne umożliwiające prowadzenie zapisu meczu online.
4) Po zakończeniu danego dnia zawodów, przekazać uczestnikom lub zapewnić bezpłatny dostęp
do pełnego zestawienia wyników zawodów i ewentualnie statystyk.
5) Dopuszcza się przekazanie wyników oraz liczby narzutów miotaczy wszystkich drużyn
i ewentualnych materiałów statystycznych za pomocą łączności elektronicznej najpóźniej do
końca dnia meczowego.
6) Zapewnia porządek na obiekcie sportowym przed, w trakcie i po zawodach zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz bezpieczeństwa uczestników zawodów.
7) Obowiązkiem Organizatora zawodów jest zapewnienie opieki medycznej i obecności, co najmniej
15 minut przed ich rozpoczęciem, w czasie zawodów i nie krócej niż 15 minut po ich zakończeniu
lekarza medycyny lub ratownika medycznego lub pielęgniarki bądź ratownika (patrz: poniższe
objaśnienie).
Objaśnienie:
Za ratownika uważa się osobę legitymującą się zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika - Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408.
W przypadku nieobecności opieki medycznej na zawodach:
a) sędziowie zawodów mogą podjąć decyzję o ich odwołaniu, jeżeli jedna z osób wymienionych
w pkt.8 nie przybędzie na zawody lub jej spóźnienie przekroczy 30 minut, z zastrzeżeniem lit. c,
b) sędziowie zawodów, biorąc pod uwagę dobro i ducha sportu, o ile organizator zawodów spełnił
wszelkie wymogi formalne dla zabezpieczenia obecności odpowiednich służb medycznych,
mogą podjąć decyzję o wydłużeniu okresu oczekiwania na ich przybycie. W powyższych
okolicznościach ostateczna decyzja o odwołaniu zawodów należy wyłącznie do sędziów,
c) fakty, o których mowa w pkt. a) i b), powinny zostać opisane w protokole zawodów.
8)

Obowiązkiem Organizatora zawodów jest zapewnienie odpowiedniego wizerunku Związku
poprzez stałe wyeksponowanie elementów graficznych z logo Związku.
Niewywiązanie lub niedbałe wypełnienie niniejszego zobowiązania po przekazaniu materiałów
promocyjnych przez PZBall może być podstawą do nałożenia kar dyscyplinarnych.

9)

Wszystkie inne techniczne aspekty przygotowania zawodów nie wymienione w niniejszym
artykule organizator powinien uzgodnić z Komisją Techniczną.

3. Obowiązkiem organizatora po zawodach jest:
1) W terminie 7 dni od zakończenia zawodów, bez względu na zapis meczy on-line, przekazać do
biura Związku pełny raport z organizacji i przebiegu zawodów:

−

złożenie raportu jest obowiązkowe i warunkuje zwrot kaucji organizatorowi.

−

nie złożenie raportu stanowić będzie podstawę do wyciągnięcia wobec Klubu konsekwencji
regulaminowych, w tym finansowych.

4. Związek zastrzega sobie prawo odebrania praw organizatora, jeśli ten nie przestrzega lub nie
zastosuje się do ustalonych zapisów niniejszego regulaminu.
Artykuł VII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORGANIZATORA
§ 14. 1. Organizator na koszt własny zapewnia:
a) zakwaterowanie, wyżywienie, jeżeli to niezbędne także transport sędziów na i z obiektu;
b) obsługę sędziów zapisowych zawodów;
c) obsługę techniczną i organizacyjną zawodów;
d) zakwaterowanie i wyżywienie Komisji Technicznej;
e) w miarę możliwości i potrzeb trofea i nagrody dla uczestników zawodów, za wyjątkiem
trofeów dla zwycięzców, które zapewnia PZBall.
2. Klub któremu przyznano organizację zawodów ponosi odpowiedzialność finansową
w przypadku wycofania się Organizatora z organizacji zawodów oraz za terminowe złożenie
raportu, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1).
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z organizacji lub nieodbycia się turnieju z winy
organizatora zobowiązany jest do wpłaty 2.000 złotych na działalność statutową PZBall.
Artykuł VIII. KOMISJA TECHNICZNA
§ 15. Dla danych zawodów organizator w porozumieniu ze Związkiem wyznacza Komisję
Techniczną, w skład której wchodzą: przedstawiciel organizatora, przewodniczący zespołu
sędziowskiego i w razie potrzeb przedstawiciel Związku lub inne osoby.
§ 16. Komisja Techniczna jest uprawniona do:
a) weryfikacji i kontroli uprawniających do gry i uwierzytelniających 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 zobowiązań organizatora;
f) weryfikacji boisk;
g) w przypadkach nieprzewidzianych w powyższych punktach decyzje podejmuje Związek.
§ 17. Na pierwszym spotkaniu z uczestnikami, po weryfikacji dokumentów Komisja Techniczna
powinna przedstawić uczestnikom zawodów w szczególności:
a) regulamin zawodów;
b) zasady współpracy Komisji Technicznej z sędziami, organizatorami, trenerami i ekipami;
c) prowadzenie meczy i zasady ich przyśpieszania;

d) oficjalne piłki oraz inny dopuszczony sprzęt sportowy określony przepisami gry;
e) plan treningów i rozgrzewek;
f) zasady zajmowania boksów;
g) protesty i wykluczenia;
h) kary;
i) informacje dotyczące poszczególnych faz zawodów;
j) inne niezbędne informacje związane z zawodami.
§ 18. 1. Na każdym meczu obecny powinien być przynajmniej jeden członek Komisji Technicznej,
a jego nazwisko powinno być umieszczone na liście razem z wyznaczoną do prowadzenia danego
meczu ekipą sędziowską.
2. Dopuszcza się powołanie funkcji Delegata Zawodów PZBall, który nie powinien ingerować
w organizację i zarządzanie zawodami, a jego działania powinny mieć na celu znalezienie
i wskazanie błędów oraz pozytywnych wniosków w organizacji zawodów.
§ 19. W czasie trwania zawodów Komisja Techniczna upoważniona jest do rozstrzygania
wszystkich nieujętych w niniejszym Regulaminie problemów a zaistniałych w czasie realizacji
programu zawodów.
§ 20. 1. W czasie jednego dnia od zakończenia zawodów Komisja Techniczna przesyła do biura
Związku rezultaty gier i ostateczne tabele.
2. Pełny raport powinien być wysłany do biura Związku w terminie 7 dni.
Artykuł IX. SĘDZIOWIE
§ 21. 1. Listę sędziów mających rozstrzygać w zawodach wyznacza Przewodniczący Kolegium
Sędziów PZBall najpóźniej na 7 dni przed zawodami.
2. Liczba sędziów musi być adekwatna do ilości spotkań rozgrywanych w czasie zawodów.
3. Każdy z sędziów wyznaczonych przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów musi zobowiązać
się do pozostania w dyspozycji Komisji Technicznej.
4. Wyznaczanie sędziów dokonywane będzie przez Komisję Techniczna najpóźniej w przeddzień
rozgrywania meczu.
5. Sędzią głównym meczu nie powinien być przedstawiciel jednego z grających w nim zespołów.
6. W przypadku zaistnienia w meczu problemów organizacyjnych lub dyscyplinarnych sędzia
powinien ten fakt odnotować w meczowym protokole.
W przypadku zaistnienia nieobecności sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów obowiązują
następujące zasady wyznaczenia sędziów do prowadzenia meczu:
1) w przypadku poinformowania o czasie spóźnienia do 30 min. drużyn zobowiązane są do
pozostania i oczekiwania na rozegranie zawodów;
2) w przypadku informacji o nieobecności wyznaczonych sędziów w ciągu 15 minut od ustalonego
rozpoczęcia meczu Komisja Techniczna wyznacza sędziów z zachowaniem następujących zasad:
- Komisja Techniczna określa realny czas rozpoczęcia zawodów z uwzględnieniem terminarza
zawodów oraz warunków atmosferycznych,

- gospodarz lub kierownicy drużyn wskazują osoby do prowadzenia zawodów, z zachowaniem
zasady, że pierwszeństwo posiadają osoby z uprawnieniami sędziowskimi,
- sędzią głównym będzie sędzia posiadający uprawnienia do sędziowania wyższej ligi,
- w przypadku wyznaczenia do prowadzenia zawodów osób nie posiadających uprawnień, Komisja
Techniczna wraz kapitanami drużyn ustala kto będzie sędzią głównym meczu;
3)

przy braku porozumienia sędziego głównego wyznacza się w drodze losowania;

§ 22. Jeżeli trener główny drużyny grającej w obronie poprosi o celową bazę darmo, sędzia główny
powinien pozwolić pałkarzowi dobiec do pierwszej bazy bez nakazywania miotaczowi, aby
wykonywał narzuty.
Artykuł X. SĘDZIOWIE ZAPISOWI
§ 23. Organizator powinien doceniać znaczenie właściwego prowadzenia zapisu meczowego
i podjąć wszelkie działania, które pozwolą wybrać i przygotować odpowiedni zespół sędziów
technicznych – sekretarzy zawodów zwanych dalej sędziami zapisowymi.
§ 24. Listę sędziów zapisowych zawodów zatwierdza Komisja Techniczna.
§ 25. Do obowiązku sędziów zapisowych należy także:
a) udzielanie trenerowi na jego życzenie informacji na temat liczby narzutów miotaczy obu drużyn;
b) poinformowanie sędziego o tym, że miotacz osiągnął dzienny limit narzutów;
c) niezwłocznie po zakończeniu meczu dostarczyć sędziemu głównemu protokół z zapisem
przebiegu meczu i Line-Up;
d) w przypadku prowadzenia zapisu meczu on-line, na sędzim zapisowym spoczywa obowiązek
sprawdzenia poprawności statystyk;
e) po zakończeniu zawodów, w oparciu o pełną statystykę, sędziowie wskazują nazwiska
zawodników wyróżniających się w indywidualnych klasyfikacjach;
§ 26. W celu podejmowania właściwych i prawidłowych decyzji należy stosować oficjalny system
zapisu zatwierdzony przez C.E.B.
Artykuł XI. PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA ORAZ UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW DO
ZAWODÓW
§ 27. Przynależność Klubowa:
1. W rozgrywkach młodzieżowych nie dopuszcza się transferów zawodników lub zawodniczek
w trakcie trwania sezonu (z wyjątkiem punktu 3 poniżej).
2. Zawodnik lub zawodniczka zgłoszeni przez klub do rozgrywek mają obowiązek i prawo
reprezentować ten sam klub przez cały sezon, rozumiany jako rok kalendarzowy.
3. W przypadku zmiany adresu zamieszkania rodziców lub innych prawnych opiekunów zawodnika
dopuszcza się możliwość zmian przynależności klubowej w trakcie trwania sezonu.
4. Warunki zmiany przynależności klubowej reguluje Regulamin Transferów Polskiego Związku
Baseballu i Softballu.
5. Kluby zobligowane są do pozyskania odpowiednich oświadczeń związanych z RODO oraz praw
do wizerunku.

§ 28. Dokumenty uprawniające do gry:
1)

Do zawodów dopuszcza się jedynie zawodników, którzy uzyskali rejestrację w Związku,

W przypadku wprowadzenia rejestracji „online” warunki weryfikacji zawodników do zawodów mogą
ulec zmianie,
2) Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu, wydane zgodnie z wymogami
rozporządzenia ministra zdrowia,
3) Polisa potwierdzająca ubezpieczenie zawodników NNW w sporcie. Naruszenie zapisu skutkuje
sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie lub Regulaminie Dyscyplinarnym,
4)

Licencja zawodnika,

5) Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku startu zawodników młodszych
w kategorii starszej,
6) Jeden z dokumentów ze zdjęciem: ważna legitymacja szkolna, dowód osobisty, osobisty dowód
elektroniczny w systemie mObywatel, paszport.
7) Zawodnik zgłaszany do gry powinien posiadać identyfikator PESEL, a w przypadku
niepełnoletniego obcokrajowca również zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły na
terytorium Polski,
Artykuł XII. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
§ 29. 1. Posiadanie licencji zawodniczej PZBall jest obligatoryjnym obowiązkiem zawodników
uczestniczących w zawodach PZBall.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 ten nie dotyczy zawodów w kategorii Teeball.
3. Począwszy od kategorii młodzik każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZBall i na grę
w oficjalnych zawodach posiadać ważną licencję zawodnika wydaną przez Związek zgodnie
z regulaminem przyznawania licencji, zawieszania i pozbawiania licencji PZBall.
Zwraca się uwagę, że w przypadku braku możliwości rejestracji „online” z powodów
administracyjnych wystawienie licencji wymaga minimum dwóch dni roboczych oraz czasu
niezbędnego na ich odbiór przez klub rejestrujący.
4. Klub celem rejestracji i uzyskania licencji dla zawodnika na dany sezon przesyła jedną wspólną
listę w danej kategorii wiekowej zgodnie ze wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 2 do
regulaminu. Lista może być uzupełniania w ciągu danego roku przed każdymi kolejnymi zawodami.
5. Koszt wydania licencji określa Komunikat PZBall.
5. Ewidencję wydanych licencji oraz decyzji o odmowie przyznania, zawieszeniu i pozbawieniu
licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro PZBall.
Artykuł XIII. PROTESTY
§ 30. 1. Protesty dotyczące organizacji zawodów i różnych poza boiskowych aspektów gier należy
zgłaszać Komisji Technicznej.

2. Komisja Techniczna rozstrzyga protesty w oparciu o przepisy gry, niniejszy Regulamin i ocenę
sytuacji. Komisja w sprawach tego wymagających może konsultować się z sędzią głównym
zawodów, Delegatem lub innym przedstawicielem Związku.
3. W przypadku protestu dotyczącego meczu (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.
4. Protesty muszą być składane przez oficjalnego przedstawiciela uczestnika, wraz ze specjalną
opłatą w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na poczet PZBall. W przypadku nieuznania
protestu opłata nie podlega zwrotowi.
5. Protest powinien być rozpatrzony niezwłocznie, najpóźniej przed kolejnym meczem drużyny,
która protest złożyła.
6. W przypadkach wykraczających poza kompetencje Komisji Technicznej decyzja zostanie podjęta
przez Zarząd PZBall.
§ 31. Protesty dotyczące statusu zawodników i ich uprawnień do gry muszą być przekazane
niezwłocznie do Komisji Technicznej w chwili ich odkrycia i zawsze przed ukończeniem meczu.
§ 32. PZBall podejmuje rozstrzygnięcia w II instancji w wyniku odwołania od decyzji podmiotów,
o których mowa w tym artykule.
Artykuł XIV. WYKLUCZENIA I KARY
§ 33. 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
PZBallu lub publiczności otrzymuje karę:
a) pierwszy raz w zawodach – kara meczu,
b) drugi raz w tych samych zawodach – wykluczenie z zawodów.
§ 34. 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 PZBallu, lub publiczności będzie wykluczony z całych zawodów.
§ 35. W przypadku wykluczenia zawodnika z meczu za inne niesportowe zachowanie nie związane
z agresją w stosunku do osób wymienionych w § 33 zawodnik nie podlega dodatkowej karze. W
szczególnych przypadkach Komisja Techniczna może zadecydować o rozszerzeniu kary.
§ 36. 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.
§ 37. PZBall podejmuje rozstrzygnięcia w II instancji w wyniku odwołania od decyzji podmiotów,
o których mowa w tym artykule.
Artykuł XV. SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

§ 38. Zawodnik uczestniczący w zawodach mistrzowskich w danej kategorii wiekowej, może w tym
samym dniu uczestniczyć w innych zawodach (innej kategorii wiekowej), pod warunkiem
zachowania zapisów dot. ochrony miotaczy.
§ 39. 1. Na każdym szczeblu rozgrywek listę drużyn startujących ustala się w kolejności
alfabetycznej nazwy miejscowości.
2. W przypadku rozgrywek pucharowych lub podwójnej eliminacji numery startowe ustala się na
podstawie losowania.
W przypadku przeprowadzenia losowania korespondencyjnego, losowanie przeprowadza jeden
z członków Zarządu PZBall w sposób zapewniający transparentność i rzetelność.
2. Zawody mogą być rozgrywane w systemie „każdy z każdym” lub alternatywnie systemem
pucharowym, w tym do dwóch przegranych, biorąc pod uwagę zgłoszenia do danych rozgrywek
danej liczby drużyn.
§ 40. 1. Dla zawodów z udziałem ośmiu i mniej drużyn stosuje się niżej podane zestawienie meczy:
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półfinałów
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Im. Gr.B z IIm. Mecz o I
adekwatnie jak Gr. A
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DNI MECZOWE

Plan gier

1. dzień

5-1

4–2

3-6

2. dzień

1–3

2–5

6 -4

3. dzień

1–4

2–6

3–5

4. dzień

1–2

3–4

5–6

5. dzień

2–3

6–1

4– 5

a) W przypadku wycofania się 1 drużyny z zawodów na 5 dni przed ich rozpoczęciem nie
powoduje zmiany planu gier.

b) W przypadku wycofania się 2 lub 3 drużyn z zawodów na 5 dni przed ich rozpoczęciem
powoduje zmianę planu gier z dostosowaniem planu gier adekwatnie do ilości drużyn
c) W przypadku wycofania drużyn z zawodów na mniej niż 5 dni przed ich rozpoczęciem zmiana
planu gier z dostosowaniem planu gier adekwatnie do ilości drużyn może nastąpić za zgodą
pozostałych klubów, uczestników zawodów. W zależności od zgłoszeń, Zarząd PZBall
podejmie ostateczną decyzję uwzględniając możliwości czasowe oraz liczba zgłoszonych
zespołów do zawodów.
d. W celu przyspieszenia rozegrania eliminacji dopuszcza się rozgrywanie więcej niż jednego
meczu dziennie przez daną drużynę.
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DNI MECZOWE

Plan gier

1. dzień

1–4

5–3

Odpoczywa 2

2. dzień

4–5

2–3

Odpoczywa 1

3. dzień

1–2

3–4

Odpoczywa 5

4. dzień

3–1

2–5

Odpoczywa 4

5. dzień

5-1

4–2

Odpoczywa 3

a) W przypadku wycofania się 1 lub 2 drużyn z zawodów na 5 dni przed ich rozpoczęciem
powoduje zmianę planu gier z dostosowaniem planu gier adekwatnie do ilości drużyn.
b) W przypadku wycofania 1 lub 2 drużyn z zawodów na mniej niż 5 dni przed ich rozpoczęciem
zmiana planu gier z dostosowaniem planu gier adekwatnie do ilości drużyn nastąpi za zgodą
pozostałych klubów, uczestników zawodów z uwzględnieniem ustalenia kolejności godzin
rozgrywania meczy. W zależności od zgłoszeń, Zarząd PZBall podejmie ostateczną decyzję
uwzględniając możliwości czasowe oraz liczba zgłoszonych zespołów do zawodów.
c) W przypadku wycofania się 3 drużyn zawody mogą zostać odwołane, a ostateczną decyzję
o awansie do turnieju finałowego podejmuje Zarząd PZBall.
d) W celu przyspieszenia rozegrania eliminacji dopuszcza się rozgrywanie więcej niż jednego
meczu dziennie przez daną drużynę.
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DNI MECZOWE

Plan gier

1. dzień

1–4

2–3

2. dzień

3–1

4–2

3. dzień

1–2

3–4
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DNI MECZOWE

Plan gier

1. dzień

1–3

Odpoczywa 2

2. dzień

2–1

Odpoczywa 3

3. dzień

3–2

Odpoczywa 1

a) W przypadku wycofania się 1-2 drużyn zawody mogą zostać odwołane, a ostateczną decyzję
o awansie do turnieju finałowego podejmuje Zarząd PZBall.
b) W celu przyspieszenia rozegrania eliminacji dopuszcza się rozgrywanie więcej niż jednego
meczu dziennie przez daną drużynę.
2. Przy zgłoszeniu się 2 drużyn – zawody nie będą kwalifikowane do danej rangi;
3. Zapis pkt. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy z eliminacji do finału awansowało 3 i więcej drużyny, ale
z przyczyn niezależnych od organizatora udział w finałach biorą dwie drużyny. W niniejszym
przypadku zostaną rozegrane 3 mecze „do dwóch wygranych”;
§ 41. W uzasadnionych przypadkach organizator może zgłosić do PZBall wniosek o zmianę
systemu najpóźniej na min.7 dni przed zawodami.
§ 42. W turniejach Tee-Ball, U12, U13 i U15 mecz zakończy się jeśli drużyna osiągnie 20 pkt
przewagi po trzeciej zmianie, 15 pkt przewagi po czwartej zmianie, 10 pkt po piątej zmianie.
W turniejach U18 i U23 obowiązują zasady I ligi, jeśli chodzi o zakończenie meczu przewagą.
§ 43. Kolejność końcową ustala się według liczby zwycięstw. W przypadku gdy drużyny mają
jednakową liczbę zwycięstw, w celu wyznaczenia kolejności stosuje się zasady z regulaminu I ligi.
§ 44. Drużyny, które zajmą miejsca dające awans do finału mają obowiązek uczestnictwa w finale.
W przypadku nie stawienia się na turniej finałowy klub zostaje zdyskwalifikowany bez przydziału
miejsca w klasyfikacji końcowej.
§ 45. Do rozstrzygnięcia zawodów stosuje się przepisy gry baseball.
Artykuł XVI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 46. 1) Organizator zawodów zapewnia trofea i nagrody za najlepsze miejsca w zawodach
i w miarę możliwości pamiątkowe upominki dla uczestników za udział.
2) W najmłodszych kategoriach (Teeball, Młodzik) rekomenduje się dawanie wyłącznie nagród
drużynowych lub dla każdego uczestnika.
3) W kategoriach Junior Młodszy, Junior i Młodzieżowiec, na podstawie prowadzonych protokołów
rekomenduje się przyznanie nagród indywidualnych.
4) PZBall zabezpiecza na finały Mistrzostw Polski - puchar oraz 16 medali za I, II i III miejsce.

Artykuł XVII. KADRA NARODOWA i REPREZENTOWANIE PZBALL W ZAWODACH
MIĘDZYNARODOWYCH
§ 47. Ustala się, że do czasu przyjęcia przez Zarząd regulaminu reprezentowania PZBall
obowiązują następujące zasady:
1. Każdy klub ma obowiązek poinformowania swoich zawodników o fakcie powołania do Kadry
Narodowej. Klub nie może zniechęcać i/lub powstrzymać zawodnika od gry w Kadrze Narodowej.
2. Udokumentowany fakt działań utrudniających udział zawodnika w Kadrze narodowej będzie
wiązał się z nałożeniem przez PZBall kary finansowej na klub w wysokości do 1.000 PLN oraz
możliwością zawieszenia tego klubu w danych rozgrywkach w przypadku powtórzenia się takich
działań lub do czasu wpłaty kary finansowej.
3. W przypadku gdy powołanie zawodnika na zgrupowanie, sprawdzian lub mecz Kadry
Narodowej powoduje zwiększone ryzyko kontuzji wówczas uprawniony przedstawiciel klubu może
zwrócić się do trenera Kadry Narodowej oraz Członka Zarządu ds. programów młodzieżowych
z prośbą o zwolnienie tego zawodnika z powołania na dane zawody.
4. W wyniku ustaleń pomiędzy stronami, o których mowa w ust. 3, że zawodnik nie powinien
uczestniczyć w danych zawodach, wówczas zwolnienie zawodnika nie będzie uznane jako złamanie
zasady wsparcia Kadry Narodowej.
5. W przypadku powołania do Kadry Narodowej więcej niż 4 zawodników z jednego klubu, klub
może wnioskować o zmianę terminu zawodów, do których potwierdził udział.
§ 48. 1. Klub uzyskujący prawo startu lub zgłaszający się do zawodów międzynarodowych za
pośrednictwem lub przy gwarancjach Związku zobowiązany jest do:
- uzyskania pisemnej zgody na zgłoszenie do danych zawodów,
- godnego reprezentowania PZBall,
- pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zgłoszeniem, chyba że uchwała Zarządu stawi inaczej,
2. Klub w przypadku bezpodstawnego wycofania się z ze startu w zawodach, dla których uzyskał
rekomendację PZBall może zostać:
- zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Związek ewentualnych opłat lub kar,
- ukarany karą finansową w wysokości odpowiadającej karze nałożonej na związek,
- ukarany dodatkową karą zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym.
Artykuł XVII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 49. 1. PZBall oczekuje, że jest i będzie postrzegany w opinii publicznej jako solidny i rzetelny
podmiot realizujący prawidłowo swoje zadania. Pozytywne postrzeganie Związku jako rzetelnego,
uczciwego podmiotu, działającego zgodnie z wszelkimi standardami prawnymi i zawodowymi jest
element renomy Związku, jest jego dobrem osobistym podlegającym ochronie. Upowszechnianie
nieprawdziwych, szkalujących, nierzetelnych (ect.) informacji w środkach masowego przekazu,
social mediach i innych publikacjach naruszające dobre imię Polskiego Związku Baseballu i Softballu
może skutkować sankcjami wobec członka Związku lub osób dopuszczających się
nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarny.

2. Każde naruszenie dóbr osobistych zostanie rozpatrzone przez Zarząd PZBall z możliwością
zgłoszenia do naruszenia dóbr osobistych do organów ścigania.
§ 50. Związek dla poszczególnych zawodów będzie poszukiwał możliwości wsparcia
organizacyjnego, rzeczowego lub finansowego w celu wspierania rozwoju rozgrywek
młodzieżowych.
§ 51. Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZBall
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZBall i podmioty posiadające
upoważnienia Partnera/Sponsora rozgrywek ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw
telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek.
W szczególności oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na którym rozgrywany
będzie dany mecz.
§ 52. Polskiemu Związkowi Baseballu i Softballu jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu
i nadzorującemu rozgrywki przysługują wszelkie prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa
telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek.
§ 53. Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZBall od
etapu eliminacji do finału danych rozgrywek. Kluby zobowiązane są do umożliwienia sprawnej
współpracy przy planowaniu i realizacji np. transmisji telewizyjnych.
§ 54. PZBall przysługuje prawo do:
a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek
meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek. Polski Związek Baseballu i Softballu jest
upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audiowizualnych materiałów, które mogą być
udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem publikacji,
b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i nagrań
video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań
video drużyny w strojach klubowych,
c) umieszczania logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w przedniej,
górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pola 100 mm x 40 mm, 80 mm x 50 mm,
etc.)
d) łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz pseudonimu,
biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów,
e) organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają
się rozgrywki, przez PZBall oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek.
§ 55. 1. Wykorzystanie logotypów związanych z rozgrywkami prowadzonymi pod auspicjami
PZBall, wymaga każdorazowej akceptacji PZBall. Materiały zawierające ww. oznaczenia należy
przesłać, celem akceptacji, na adres mailowy pzball@wp.pl
2. Organizator, na których odbywają się zawody pod patronatem PZBall, zapewnia odpowiedni
wizerunek Związku poprzez stałe wyeksponowanie elementów graficznych z logo Związku
z zachowaniem zasad ochrony znaków graficznych.
3. W przypadku nie zachowania warunku określonego w pkt 2 PZBall może wycofać patronat wraz
z konsekwencjami finansowymi dla organizatora.

§ 56. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczami lub w przerwach
pomiędzy meczami wymagają wcześniejszego uzgodnienia z osobą upoważnioną przez Prezydium
Zarządu, a w wyjątkowych przypadkach z Komisją Techniczną w której udział bierze przedstawiciel
Zarządu.
§ 57. Kluby uczestniczące w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2020 uprawnione są
do otrzymania nagród ufundowanych przez PZBall lub Organizatora turnieju.
§ 58. Prawo interpretacji niniejszych zasad i podejmowania decyzji w sprawach szczególnych,
nieuregulowanych niniejszymi przepisami przysługuje Zarządowi PZBall.
Zarząd PZBall

Załącznik nr 1
do Regulamin Młodzieżowych Zawodów w Baseballu
na sezon 2020
ZASADY REGULUJĄCE OCHRONĘ ZAWODNIKÓW NA POZYCJI MIOTACZA TZW.
„OCHRONA MIOTACZY”
Niniejsze zasady wprowadza się w sezonie 2020 w celu ochrony zawodników 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. Całkowita liczba rzutów rzucanych przez oburęcznego miotacza jest liczona łącznie, niezależnie
od tego, którą ręką rzuca.
3. Zawodnik na pozycji miotacza i osoby zarządzające zespołem winny przestrzegać
następujących wytycznych dotyczących liczby narzutów i dni odpoczynku dla :
Młodzik

Junior młodszy Junior

Młodzieżowiec

0‐30

0‐35

0‐40

0-50

0

31‐45

36‐50

41‐55

51-65

1

46‐60

51‐65

56‐70

66-80

2

61‐75

66‐80

71‐85

81- 95

3

75-max85

81- 95 max

86‐ 105 max

96-105 max

4

DNI ODPOCZYNKU

4. W jednym dniu meczowym (w tym samym dniu kalendarzowym) miotacz lub łapacz może mieć
tylko 2 występy.
5. Ustala się liczbę 50 narzutów, po których miotacz nie może być łapaczem oraz liczbę 4 zmian,
które łapał łapacz zanim nie będzie mógł miotać w danym meczu.
6. Zawodnicy nie mogą przekroczyć maksymalnej liczby narzutów w danym dniu kalendarzowym
nawet jeśli liczba narzutów została podzielona na dwa dni.
7. Jeżeli miotacz w takcie narzutów do pałkarza osiągnął dany limit narzutów, po którym następuje
obowiązkowy odpoczynek, ma prawo dokończyć narzucanie do tego pałkarza, a narzuty nie są
traktowane jako przekroczenie danego limitu.
8. Dokończenie narzutów pałkarzowi nie rodzi konsekwencji wydłużenia przerwy obowiązkowego
odpoczynku o kolejny dzień.
9. 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

Młodzik

45

Junior młodszy

50

Junior

55

Młodzieżowiec do lat 19

85

Łączna liczba narzutów w
pierwszych dwóch dniach

10.
Jeżeli miotacz przekroczy powyższe limity, wymaga on co najmniej jednodniowego
odpoczynku na pozycji miotacza.
11.
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.
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.
Zawodnik grający w Ekstralidze Baseballu będzie grał na zasadach liczby narzutów jak dla
swojej kategorii wiekowej. Ograniczenie liczby narzutów obowiązuje zawodników, którzy nie
ukończyli 19 roku życia.
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.
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.
18. 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.
19. 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.
20. W zawodach towarzyskich oraz rozgrywkach dzieci 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.

Załącznik nr 2
do Regulamin Młodzieżowych Zawodów w Baseballu
na sezon 2020

……………………………………………………..

(Pieczęć klubowa lub pełna nazwa oraz miejscowość i dane teleadresowe)

LISTA ZGŁOSZENIOWA DO SEZONU ……………………
W KATEGORII WIEKOWEJ …………………………………
lp

Nazwisko zawodnika

Imię zawodnika

PESEL

Nr Licencji

Oświadczam(-my), że:
1.
2.
3.
4.

Klub nie zalega z opłacaniem należności zobowiązań wobec Związku z tytułu nadania licencji zawodników;
Klub posiada dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zawodników NW SPORT;
Wszystkie informacje podane w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
W zakresie związanym ze zgłoszeniem do sezonu, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

…………………………

…………………………..

Podpisy i pieczęć osób upoważnionych. W przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis wraz z określeniem pełnionej funkcji

Lista, po zatwierdzeniu przez Związek, jest dokumentem uprawniającym do gry w zawodach
młodzieżowych.
Polski Związek Baseballu i Softballu

…………………………………………..
(pieczęć Związku )

Data zatwierdzenia……………………..

……………………….
Podpis osoby zatwierdzającej

