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UCHWAŁA nr 173/2021 
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU  

z dnia 28 sierpnia 2021 roku 

 

Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu w głosowaniu jawnym podczas posiedzenia 
stacjonarnego w dniu 28 sierpnia 2021 roku w Kutnie, podjął uchwałę o zatwierdzeniu 
Regulaminu turnieju MISTRZOSTW POLSKI W SOFTBALLU JUNIOREK MŁODSZYCH U15, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
Głosowanie:  
Paweł Szczepanik - za  
Daria Krupińska - za  
Andrzej Pierzak – za 
Justyna Ostarek - za  
Mateusz Mleczko - za  
Piotr Jakubowski - nie głosował 
Krzysztof Gołębiowski  - nie głosował 
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Załącznik  
Do Uchwały nr 173/2021 

Zarządu PZBALL 
z dnia 28.08.2021 

 
 

Regulaminu turnieju 
MISTRZOSTW POLSKI W SOFTBALLU JUNIOREK MŁODSZYCH U15 

1. Wstęp:  
1.1. Mistrzostwach Polski U15 w Softballu udział potwierdziły*:   

1) KS Rawa Katowice (Katowice) 
2) Softballowy Klub Sportowy (drużyna Krośniewice) 
3) WUKB Centaury Warszawa (Warszawa) 
*Lista startowa drużyn ustalona została alfabetycznie wg miast działalności klubów. 
 

1.2. Mistrzostwa Polski U15 odbędą się 5 września 2021 roku w Żorach na boisku 
BUKS Gepardy Żory.  

1.3. Organizatorem zawodów jest klub BUKS Gepardy Żory. 
  

2. System rozgrywek:  
2.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”**:  

Godz. 10:00 – 12:00 Softballowy Klub Sportowy - WUKB Centaury Warszawa  
Godz. 12:30 – 14:30 KS Rawa Katowice - Softballowy Klub Sportowy  
Godz. 15:00 – 17:00 WUKB Centaury Warszawa - KS Rawa Katowice 

**Pierwsza drużyna w harmonogramie gier jest gospodarzem.  

3. Zawody:  
3.1. Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”, w systemie 7 

zmianowym. W przypadku niesprzyjających warunków dopuszcza się  by Komisja 
Techniczna wprowadziła limit czasowy 2 godziny na mecz, jeśli zostaje mniej niż 
15 min w meczu, nie  można zacząć nowej zmiany.     

3.2. W celu rozegrania zawodów w krótszym terminie, dopuszcza się rozgrywanie 
więcej niż jednego meczu dziennie przez daną drużynę.   

3.3. Ustala się, że przerwa pomiędzy meczami nie może być krótsza niż 30 min.   
3.4. W przypadku wycofania się lub wykluczenia z innej przyczyny drużyn w trakcie 

zawodów, pozostałe drużyny rozegrają zawody w systemie „każdy z każdym”.   
3.5. W przypadku pozostania w turnieju dwóch drużyn rozegrają one mecze „do 

dwóch wygranych”.    
3.6. Wycofane lub wykluczone drużyny po rozpoczęciu turnieju, w zależności od 

przyczyny, mogą zostać objęte klasyfikacją końcową z uwzględnieniem wyników 
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meczy rozegranych.  
3.7.  W przypadku rozegrania meczu pomiędzy danymi drużynami,  mecz ten zostanie 

zaliczony do wyniku meczy „do dwóch wygranych”  . 
3.8. W przypadku wykluczenia drużyny za niesportową postawę lub wycofania 

drużyny z zawodów drużyna ta nie otrzymuje trofeów sportowych.   
3.9.  Pozostałe wytyczne zgodne z regulaminem rozgrywek WBSC i PLSK.  
 

4. Koszty:  
4.1. Drużyna przyjeżdża na własny koszt.  
4.2. Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.   
4.3. Koszty organizacji turnieju pokrywa organizator (BUKS Gepardy Żory).  

4.4.  PZBall zabezpiecza na finał Mistrzostw – puchary oraz po 15 medali za I, II i III 
miejsce i piłki w ilości 4 tuzinów.  

 
5. Sędziowie: 

5.1. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego wyznacza na mecz dwóch sędziów 
oraz  sędziego zapisowego, posiadających licencje PZBall. 

5.2.  Stawki sędziowskie są zgodne ze stawkami jak za rozgrywki młodzieżowe za 
cały dzień zawodów tj.: 
- sędzia główny:  200 zł 
- sędzia boczny: 150 zł 
- sędzia zapisowy: 100 zł  

5.3. Komisja Techniczna: Jeden przedstawiciel z klubu BUKS Gepardy Żory jeden  
członek Zarządu PZBall, jeden z sędziów wybranych przez  Kolegium Sędziów.  
 

6. Warunki uczestnictwa:   
6.1. Kluby zobowiązane są do przedłożenia zatwierdzonej przez PZBALL listy 

zawodniczek uczestniczących w zawodach.   
6.2. Klub zgodnie z  pkt. 3 regulaminu SSM – część C zobowiązany jest do:   
a) przedłożenia aktualnej i zatwierdzonej w PZBall listy zgłoszeniowej zawodniczek 
na dany sezon z nr licencji,   
b) posiadania ostatecznej listy imiennej drużyny wraz ze wskazanymi osobami 
towarzyszącymi,   
c) legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, dowód 
elektroniczny w systemie mObywatel, paszport lub legitymacja szkolna),   
d) bycia zarejestrowanym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 
Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny, 
niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,   
e) posiadać dokument potwierdzający nr PESEL zawodnika, a w przypadku 
niepełnoletniego obcokrajowca również zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie 
do szkoły na terytorium Polski,   
f) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu, wydane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,   
g) okazać polisę potwierdzającą ubezpieczenie zawodników NNW w sporcie 
obejmującą  zawody sportowe   
6.3. Zawodnicy lub klub, który nie posiada ważnych wymienionych wyżej dokumentów 

nie zostanie dopuszczony przez sędziego do zawodów.   
6.4. Istnieje możliwość wypożyczenia zawodniczek z innego klubu na młodzieżowe 
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Mistrzostwa w sofballu, przy założeniach:   
6.4.1. Wypożyczona zawodniczka może reprezentować tylko i wyłącznie jeden 

klub w trakcie wszystkich organizowanych przez PZBALL rozgrywek 
młodzieżowych w softballu w sezonie 2021;   

6.4.2. Wypożyczenie zawodniczki odbywa się na podstawie umowy 
wypożyczenia,  przekazanej do Dyrektor Biura związku;   

6.5. Zawodniczka nie może reprezentować dwóch klubów w Mistrzostwach;   
6.6. Zawodniczka uczestnicząca 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.   

6.7. Drużyny biorące udział w rozgrywkach przed pierwszym meczem muszą 
dostarczyć do  Sędziów:   

∙ zatwierdzoną przez PZBALL listę startową;  
∙ ubezpieczenie drużyny NW SPORT;  
∙ badania lekarskie zawodniczek.  

7. Wiek startujących zawodniczek:   
 

Wiek startujących zawodniczek uczestniczek Mistrzostw określa się zgodnie z 
regulaminem Europejskiej Federacji Softballu, jak w tabeli poniżej:   

  
Zgodnie z regulaminem Europejskiej Federacji Softballu   

UWAGA: X = pod warunkiem, że lista zawodów zawiera co najmniej 12 zawodniczek w 
wieku kwalifikacyjnym, maksymalnie 4 zawodników może uczestniczyć z tej grupy 
wiekowej.   
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8. Protesty:   
Protesty należy zgłaszać do Komisji Technicznej, najpóźniej do 30 minut po  zakończeniu 
meczu, i wpłaceniu 200 PLN kaucji w ciągu 48 godzin na koncie PZBall’u,  która będzie 
zwracana w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.   

9. Dodatkowe informację:  
Stosujemy się do zasad przesłanych przez PZBall odnośnie Covid-19. 
 

 
Polski Związek Baseballu i Softballu 


