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KOMUNIKAT nr 1/2022 
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 

z dnia 27 lutego 2022 roku 
 
 

dotyczy zgłoszenia drużyn klubowych do rozgrywek i zawodów 
baseballu i softballu w sezonie 2022 

 
 

Niniejszym ustala się warunki i zobowiązania dotyczące zgłaszania drużyn klubowych do 
rozgrywek i zawodów oraz warunki i zobowiązania organizatorów zawodów  w  sezonie 
2022: 

 
 

1. Podane w niniejszym komunikacie terminy są terminami ostatecznymi, których 
przekroczenie może skutkować niezakwalifikowaniem danego Klubu do rozgrywek lub 
zawodów. 

2. Kluby zgłaszające drużyny do rozgrywek ligowych oraz do udziału w zawodach 
mistrzowskich i pucharowych wypełniają formularz zgłoszeniowy  stanowiący  
odpowiedni załącznik do regulaminu danych  rozgrywek. 

2.1.1. Załączniki znajdują się na stronie www.baseballsoftball w zakładce „Dołącz do 
nas”  -  Formularze https://www.baseballsoftball.pl/formularze/ 

3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania  Klubu 
formularz, należy przesłać drogą elektroniczną, w postaci skanu, na adres 
pzball@baseballsoftball.pl  w   nieprzekraczalnym   dla   danych   rozgrywek  terminie. 
O terminie wpływu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura  Związku. 

 
4. Terminarz zgłoszeń  i opłat startowych  dla poszczególnych rozgrywek: 

 

28.02.2022 – Opłata składki członkowskiej zgodnie z uchwałą nr 3/2022   PZBALL 
 

a) EKSTRALIGA BASEBALLU: 
- do 15.03.2022 – zgłoszenie do rozgrywek 
- do 30.03.2022 – zgłoszenie drużyny – lista zgłoszeniowa zgodna z załącznikiem nr  

2 do Regulaminu Ekstraligi 
- do 30.03.2022 – dokonanie opłat określonych  w pkt. 7.1.1 Regulaminu Ekstraligi  

na  rachunek  bankowy PZBall   nr PKO  BP–  21  1020  1156  0000 
7702 0065 4145 z podaniem tytułu wpłaty 
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b) POLSKA LIGA SOFTBALLU KOBIET 
- do 30.03.2022 – Zgłoszenie do rozgrywek Polskiej Ligi Softballu Kobiet w sezonie 

2022 
- do 01.04.2022 – zgłoszenie drużyny – lista zgłoszeniowa zgodna z załącznikiem nr  

2 do Regulaminu PLSK 
- do 08.04.2022 – dokonanie opłat określonych w pkt. 1 Regulaminu  Rozgrywek 

PLSK na rachunek bankowy PZBall nr PKO BP – 21 1020 1156 
0000 7702 0065 4145 z podaniem tytułu wpłaty 

 
c) POLSKA LIGA BASEBALLU – I. Liga 

- do 15.03.2022 – Zgłoszenie do rozgrywek I. LIGI na sezon 2022 poprzez formularz 
do pobrania w zakładce  https://www.baseballsoftball.pl/formularze/   

- do 30.03.2022 –przesłanie listy zgłoszeniowej zawodników (wzór listy w zakładce 
https://www.baseballsoftball.pl/formularze/  ) 

- do 30.03.2022 – dokonanie opłat określonych w pkt. 2 Regulaminu Rozgrywek  I.  
Ligi na rachunek bankowy PZBall nr PKO BP – 21 1020  1156  
0000 7702 0065 4145 z podaniem tytułu wpłaty 

 
d) ROZGRYWKI  MŁODZIEŻOWE 

- do 15.03.2022 – Zgłoszenie do rozgrywek młodzieżowych sezon 2022 (formularz  
do pobrania w zakładce https://www.baseballsoftball.pl/formularze/  ) 

- do 30.03.2022 – zgłoszenie drużyny – lista zgłoszeniowa (wzór listy w zakładce 
https://www.baseballsoftball.pl/formularze/  ) 

- do 30.03.2022 – dokonanie opłat określonych w pkt. 2 Regulaminu Rozgrywek  I. 
Ligi na rachunek bankowy PZBall  nr PKO BP – 21 1020 1156   0000 
7702 0065 4145 z podaniem tytułu wpłaty 

Podane powyżej terminy są terminami obligatoryjnymi. 

 
5. Związek zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższych zapisów i rozstrzygania 

sporów w oparciu o postanowienia regulaminów danych rozgrywek lub  zawodów. 
 

Zarząd PZBall 
 

Otrzymują: 
Kluby 
Kolegium Sędziów 
Wydział Dyscypliny 
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