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1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
1.1. Rozgrywki Ekstraligi  Baseballu prowadzone są zgodnie z zasadami zwartymi  w: 
1) Przepisach gry w baseball obowiązującymi w PZBall, 

2) Niniejszym Regulaminie rozgrywek oraz obowiązują w nich inne uchwały i decyzje Zarządu 
PZBall dotyczące rozgrywek. 

1.2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się pojęcia zawodnik to rozumie się pod nim 
zawodnika w wieku – minimum 15 lat (rocznik 2007), decyduje rok  urodzenia. 

1.3. Użyte w Regulaminie poniższe skróty  oznaczają: 

− PZBall – Polski Związek Baseballu i  Softballu, 

− Zarząd – Zarząd PZBall, 

− Prezydium – Prezydium PZBall, 

− WD PZBall  – Wydział Dyscypliny, 

− WG PZBall – Wydział Gier, 

− KS PZBall– Kolegium Sędziów, 

− Biuro PZBall – Biuro Polskiego Związku Baseballu i Softballu adres mail: 
pzball@baseballsoftball.pl  Adres  do korespondencji 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 8 

− IScore – system elektronicznego  zapisu meczu. 

− Klub – podmiot uprawniony do udziału w zawodach  sportowych, 

− Menedżer – osoba pełniąca funkcję trenera głównego, 

− Ekstraliga – rozumie się przez to Ekstraligę Baseballu jako najwyższą ligę rozgrywkową w 
baseballu w Polsce, w której drużyny rywalizują o tytuł klubowego Mistrza  Polski. 

− Sezon – rozumie się przez to rok kalendarzowy, z uwzględnieniem zapisów terminarza 
wydarzeń (1.04 – start sezonu, 30.10. – zakończenie  sezonu) 

− runda zasadnicza – przez rundę zasadniczą rozumie się zawody przeprowadzone systemem 
dwurundowym, każdy z każdym, mecz i rewanż z uwzględnieniem klasyfikacji końcowej 
wyników wszystkich  rozegranych zawodów, 

− runda Play off – faza rozgrywek, w której uczestniczą zespoły z miejsc 1-4 klasyfikacji 
końcowej  rundy zasadniczej 

− zawody – rozumie się przez to także mecze rozgrywane jednego dnia jak i pojedynczy mecz 
rozgrywany w jednym lub kolejno następujących po sobie dniach, 

− Trofeum – okolicznościowe trofeum wykonane na podstawie indywidualnego projektu, 
symbolizujące zdobycie tytułu mistrzowskiego w  baseballu. 

1.4. Kluby biorące udział w rozgrywkach pocztą elektroniczną lub pocztą: 
1) Kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio do Biura PZBall – 

pazball@baseballsoftball.pl, 
2) Otrzymują od Biura PZBall pocztą elektroniczną komunikaty i pisma dotyczące rozgrywek, w 

związku z powyższym Klub zobowiązany jest do podania oficjalnego adresu mail do 
korespondencji. 

1.5. Podmiotem organizującym rozgrywki Ekstraligi jest PZBall, a kluby w nich uczestniczące 
bezpośrednio podlegają PZBall w sprawach związanych z  rozgrywkami. 

1.6. Bieżące decyzje w sprawach organizacyjnych podejmuje Prezydium  PZBall. 

mailto:pzball@baseballsoftball.pl
mailto:pazball@baseballsoftball.pl
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1.7. Decyzje w sprawach dyscyplinarnych w I instancji, w sprawach naruszenia przepisów  przez 
kluby, zawodników, trenerów i pozostałe osoby towarzyszące w trakcie zawodów oraz 
okolicznościach bezpośrednio związanych z udziałem w nich, podejmuje WD PZBall. 

1.8. WD PZBall przekazuje do Zarządu PZBall sprawy wykroczeń, których rozpatrzenie należy do 
tego organu. 

1.9. Zarząd  PZBall podejmuje rozstrzygnięcia w II instancji w wyniku odwołań od decyzji   WD PZBall. 
 

2. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK i UCZESTNICY  ROZGRYWEK 
2.1. Licencje 

2.1.1. Zmiany w zakresie utraty lub zdobycia licencji są na bieżąco aktualizowane przez Biuro 
PZBall z powiadomieniem klubów jak i Kolegium  Sędziów. 

2.2. Zgłoszenie do rozgrywek 
2.2.1. Prawo zgłoszenia do rozgrywek przysługuje klubom, które w sezonie poprzednim brały 

udział w rozgrywkach Ekstraligi lub I  Ligi. 

2.2.2. Zgłoszoną do rozgrywek jest ta drużyna, której klub w terminie do dnia 15.03.2022 
potwierdził jej udział w Ekstralidze pismem podpisanym przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania klubu na zewnątrz zgodnie z jego  statutem. 

2.2.3. Klub zobowiązany jest do dnia 15.03.2022 przesłać dane określone w załączniku nr 1 do 
regulaminu. 

2.2.4. Klub przystępujący do sezonu musi posiadać polisę ubezpieczeniową NW   SPORT. 

2.2.5. Klub zgłaszający się do Ekstraligi zobowiązany jest w terminie do 30.03.2022 przesłać na 
adres mailowy Biura PZBall, sporządzoną w porządku alfabetycznym, listę zgłoszeniową 
drużyny zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu wraz niezbędnymi dokumentami 
potwierdzającymi legalność przynależności klubowej w danym sezonie, jak np. umowy 
wypożyczenia, karta  zawodnika, kontrakt. 

2.2.6. Lista, po zatwierdzeniu przez  Związek, jest dokumentem uprawniającym do gry w   lidze. 
2.2.7. Przed rozpoczęciem sezonu listy zawodników publikowane będą na stronie 

www.baseballsoftball.pl z podaniem Imienia, Nazwiska, nr licencji, pozycji, wieku, nazwy 
macierzystego klubu. 

2.2.8. Zatwierdzona przed sezonem przez PZBall lista zgłoszeniowa do rozgrywek oraz lista 
zgłoszeniowa drużyny, jak i umowy wypożyczenia zawodników nie wymagają 
okazywania sędziemu głównemu zawodów przed każdym  meczem. 

2.2.9. W gestii klubu leży aktualizacja danych dot. badań lekarskich, poprzez przesłanie skanu 
aktualnych badań do biura PZBall. Biuro PZBall nie ma obowiązku informowania o 
aktualizacji badań lekarskich. 

2.2.10. Jeżeli zawodnik w trakcie sezonu poddany będzie nowym badaniom lekarskim, 
ewentualnie zmieni jakiekolwiek dane, Klub przesyła je do Związku. W przypadku, gdy 
nie będą one wykazane w systemie online zawodnik ma obowiązek okazać je sędziemu 
przed  rozpoczęciem meczu. 

2.3. Wycofanie drużyny z rozgrywek 
W przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek: 

1) Po zgłoszeniu a przed rozpoczęciem sezonu – sprawę przekazuje się do rozpatrzenia WD 
PZball; 

2) Po rozpoczęciu sezonu – drużyna automatycznie jest przesuwana do najniższej klasy 
rozgrywek  w następnym sezonie oraz otrzymuje regulaminową karę dyscyplinarną zgodnie  
z pkt. 7.1.2: 

http://www.baseballsoftball.pl/
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a) Jeżeli wycofanie się drużyny nastąpi w pierwszej części  rundy zasadniczej  wszystkie 
rozegrane przez nią mecze uznaje się za nieodbyte a ich rezultaty nie będą zaliczane do 
klasyfikacji ligi. 

b) Jeżeli wycofanie się drużyny z rozgrywek będzie miało miejsce: w drugiej części rundy 
zasadniczej tj. „w części rewanżowej” wszystkie pozostałe do rozegrania mecze tej drużyny 
zalicza się do klasyfikacji ligi jako walkowery. 

3) Nieprzystąpienie drużyny do rozgrywek rundy play-off lub wycofanie się w trakcie jej 
trwania, skutkuje walkowerami, karanymi regulaminowymi zgodnie z pkt. 7.1.2 ppkt. 1) z 
w ilości najmniejszej liczby meczów do rozegrania w danej rundzie lub pozostałych do jej 
zakończenia. 

2.4. Drużyny 
2.4.1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny klubów będących członkami 

zwyczajnymi PZBall niebędących dłużnikami PZBall i posiadających licencję  klubową. 

2.4.2. Prawo udziału w rozgrywkach Ekstraligi ma drużyna klubu, który na co najmniej 5 dni 
przed rozpoczęciem sezonu wszedł w prawa i obowiązki klubu wycofującego się z 
rozgrywek, jednakże pod warunkiem uregulowania wszelkich jego zobowiązań wobec 
zawodników, trenerów,  członków  ekip szkoleniowych oraz PZBall i członków  Związku. 

2.4.3. W sezonie 2022 wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach Ekstraligi muszą 
posiadać przynajmniej jedną drużynę młodzieżową w kategorii: młodzik, junior młodszy, 
junior czynnie biorącą  udział w oficjalnych rozgrywkach młodzieżowych  PZBall. 

2.4.3.1. Klub który nie posiada drużyny młodzieżowej może współpracować w zakresie 
szkolenia dzieci i młodzieży z innym klubem w regionie, który posiada taką 
drużynę i nie występuje w Ekstralidze i nie podpisał porozumienia z innym klubem 
o współpracę. 

2.4.3.2. Klub, o fakcie podpisania porozumienia o współpracy, musi poinformować 
PZBall podczas zgłoszenia drużyny do rozgrywek. 

2.4.3.3. W sytuacji, gdy klub nie spełni tego warunku, wnosi dodatkową opłatę w 
wysokości równej opłacie startowej tzn. 2500  zł. 

2.4.4. Podczas trwania meczu drużynę prowadzi trener posiadający licencję trenerską PZBallu 
uprawniającą do prowadzenia drużyny w  Ekstralidze. 

2.4.5. Trener musi być na boisku podczas trwania całego  meczu. 
2.4.6. Jeżeli trener opuści boisko w celu niezwiązanym z grą (np. trener jest równocześnie 

zawodnikiem i ulegnie kontuzji wskutek której, będzie musiał opuścić obiekt; zostanie 
wykluczony przez sędziego za niesportowe zachowanie; itp.), a nie jest obecny inny 
uprawniony trener to mecz zostaje przerwany a jego drużyna otrzymuje  walkower. 

2.4.7. W sytuacjach wyjątkowych trener po uprzedniej konsultacji z sędzią głównym może 
opuścić boisko i na nie powrócić, jednakże jego nieobecność może wynieść nie więcej niż 
15 min. 

2.5. Zawodnicy 
2.5.1. Dopuszczalny wiek zawodnika – minimum 15 lat (rocznik 2005), decyduje rok  urodzenia. 

2.5.2. Zawodnik zgłoszony przez klub związany jest z klubem na dany sezon, chyba że warunki 
pozostawania zawodnikiem danego klubu określa kontrakt lub inny dokument podpisany 
przez strony określający czasookres związania z klubem. 

2.5.2.1. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa powyżej, karta zawodnika 
określa przynależność klubową i uznaje się, że zawodnik może zmienić barwy 
klubowe po okresie 1 roku karencji, liczonego od dnia 1 stycznia po zakończonym 
sezonie, w którym zawodnik był zgłoszony. 
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2.5.3. Zawodnik zgłoszony do  rozgrywek może reprezentować  tylko jeden klub, tzn. grając  w 
innej lidze nie może jednocześnie zostać zgłoszony do Ekstraligi (zasada ta dotyczy 
całego sezonu). Zasada nie dotyczy meczów rozgrywanych przez klub w turniejach 
Pucharów Europy. 

2.5.4. Wypożyczenie zawodnika z innego klubu musi być potwierdzone Umową Wypożyczenia. 

2.5.4.1. Umowa staje się ważna jeśli znajdują się na niej pieczątki klubu wraz z podpisami 
osób statutowo upoważnionych do reprezentacji klubu pozyskującego i odstępującego. 
Umowy wypożyczenia wymagają zatwierdzenia przez  PBall. 

2.5.4.2. Wymiana umów może odbywać się drogą elektroniczną. 
2.5.4.3. Umowy wypożyczenia muszą zostać zawarte przed zgłoszeniem zawodnika do 

rozgrywek do 30.03.2022. 
W trakcie sezony przejście zawodnika pomiędzy klubami następuje na zasadzie 
Karty  Transferowej  zgodnej z przepisami WBSC Europe 

2.5.4.4. Zawodnik zmieniający klub w trakcie sezonu musi przedłożyć dokument 
potwierdzający ustanie zobowiązań wobec klubu z którego odchodzi, tzw. Kartę 
Transferową. 
2.5.4.5. Zawodnik wypożyczony, w czasie trwania wypożyczenia, nie może 
reprezentować klubu macierzystego w innych kategoriach wiekowych. Jednakże, 
zawodnik płci żeńskiej grający w Ekstralidze może grać dla drużyny softballowej z innego 
klubu. 

2.5.4.6. Zawodnik może grać dla tego samego klubu zarówno w Ekstralidze, jak i I lidze 
bez  ograniczeń z zastrzeżeniem pkt.3.12.1  Regulaminu I ligi. 

2.5.5. Zawodnik drużyny zawieszonej przez PZBall nie może być wypożyczony i grać dla 
jakiejkolwiek innej drużyny podczas rozgrywek ligowych, Pucharu Polski w przypadku 
gdy zawieszenie nie jest z winy zawodników, sprawy dot. możliwości udziału 
zawodników w ww. zawodach rozpatrywane będą indywidualnie przez WD PZBall lub 
Zarząd. 

2.5.6. Zawodnik zawieszony przez własny Klub może również być zawieszony w prawach 
kadrowicza przez długość okresu zawieszenia. 

2.5.7. Zgłoszony do gry zawodnik musi posiadać licencję zezwalającą na uprawianie sportu 
kwalifikowanego w dyscyplinie baseball oraz aktualne badania lekarskie wydane przez 
lekarza medycyny sportowej. 

2.5.8. Zawodnicy nieposiadający obywatelstwa polskiego ale posiadający kartę Polaka lub 
prawo stałego pobytu traktowani są jak zawodnicy posiadający obywatelstwo   polskie. 

2.5.9. W rundzie zasadniczej, podczas dwumeczu tylko w jednym z meczów na pozycji 
miotacza może występować zawodnik zagraniczny (dowolna ilość w rotacji w tym   
samym meczu). W drugim meczu na pozycji miotacza musi występować zawodnik z 
polskim obywatelstwem. Do trenera drużyny należy decyzja w którym z dwóch meczów 
wystąpi zawodnik posiadający inne obywatelstwo niż  polskie. 

2.5.10. W rundzie play off, zawodnik zagraniczny (dowolna ilość w rotacji w tym samym 
meczu) może wystąpić na pozycji miotacza tylko w meczach nr 2 i 4  na pozycji miotacza. 

2.6. W danym momencie meczu na boisku może być maksymalnie trzech zawodników (w tym DH) 
nieposiadających obywatelstwa polskiego (wpisanych do LINE-UP’u meczowego może być 
dowolna liczba zawodników posiadających obywatelstwo inne niż polskie). Do rozgrywek 
można zgłosić dowolną ilość takich  zawodników. 

2.7. Nie wlicza się w to trenerów, managerów oraz pozostałej kadry wspierającej, która może 
asystować drużynie podczas meczów (znajdować się w dugout/boksie lub być trenerami 
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bazowymi, pomiędzy pełnieniem innych funkcji) pod warunkiem, że osoby te są na  liście 
startowej klubu zgłoszonej do PZBallu i wpisane do LINE-UP’u danego  meczu. 

 

2.7.1. Inne pozostałe wymogi dotyczące zawodników znajdują się w „Przepisach gry w 
baseball” Polskiego Związku Baseballu i  Softballu. 

2.8. Obiekty sportowe 

2.8.1. Zawody Ekstraligi muszą odbywać się wyłącznie na obiektach spełniających  wymogi 
„Przepisów gry w baseball”. 

2.8.2. Boiska winny być weryfikowane komisyjnie nie rzadziej niż raz na 2 lata. W pracach 
komisji musi brać udział przedstawiciel Kolegium Sędziów oraz członek  Zarządu. 

2.8.3. Do rozgrywania meczów dopuszcza się jedynie boiska zatwierdzone przez Kolegium 
Sędziowskie. 

2.8.4. Po każdej modernizacji lub remoncie boiska musi być dokonana jego ponowna 
weryfikacja. 

2.8.4.1. Boiska adaptowane: 

1) W wyjątkowych przypadkach, na wniosek klubu, PZBall może dopuścić 
rozgrywanie meczów na obiektach sportowych, których płyta boiska ma wymiary nie 
mniejsze niż 90 x 70 m (home run); 
2) Wszystkie integralne linie boiska muszą być oznakowane ciągłymi liniami, które 
nie mogą stanowić zagrożenia, a zapole ograniczone płotkiem o wysokości minimum 
1 m; Zezwala się na zastosowanie sztucznej trawy, na naturalnej nawierzchni, w celu 
wykonania oznaczeń pola gry, zakładając, że oznaczenia takie nie stanowią 
zagrożenia. 
3) Linie foul i inne ważne linie muszą mieć szerokość nie większą niż 10 cm. 
Pomiędzy bazami domową i pierwszą, od połowy dystansu (13,72 m.) należy 
wytyczyć „korytarz” szerokości 90 cm z linią foul  pośrodku; 

4) Bazy muszą być koloru białego i w sposób trwały przymocowane do  podłoża; 
5) Na boiskach, na których nie ma boksów dla drużyn, gospodarz poza tzw. „pasem 
8 metrów” w pobliżu pierwszej bazy, zabezpiecza ławkę dla zawodników gości. Wg tej 
samej zasady należy ustawić ławkę dla drużyny gospodarzy w pobliżu trzeciej bazy.  
Nad ławkami należy zabezpieczyć  zadaszenie. 

6) Na boiskach, które nie są wyposażone w stały płot końcowy, promieniem co 
najmniej 90 m. od bazy domowej należy oznaczyć linię home run. Oznaczenie 
powinno być wykonane płotem stałym lub siatką  przenośną. 
7) Minimalna odległość przeszkody na boisku od bazy domowej powinna wynosić 
nie mniej niż 70 metrów. 
8) Każde boisko dopuszczone do rozgrywania meczów baseballowych musi 
posiadać górkę miotacza. Górka miotacza powinna być wykonana wg „Przepisów gry 
w baseball” PZBallu. 
9) W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący 
harmonogram korzystania z płyty 

2.8.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu boiska na dany mecz, 
sędzia ma obowiązek zażądać od gospodarza ich usunięcia w realnym czasie, który 
pozwoli na przeprowadzenie lub dokończenie zawodów. Niespełnienie żądań sędziego 
skutkuje niedopuszczeniem boiska do gry i nałożeniem regulaminowej  kary. 
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3. SYSTEM ROZGRYWEK i MECZE 
3.1. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek Ekstraligi [7] i więcej drużyn, Zarząd PZBall 

podejmie decyzję o formie prowadzenia rozgrywek sezonu zasadniczego np. w 
konferencjach (grupach). 

3.2. W sezonie 2022 rozgrywki odbywają się w dwóch rundach: Runda zasadnicza i runda 
Play Off. 

3.2.1. Runda zasadnicza: 

1) Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym  – mecz i rewanż”; 
2) Gospodarzami zawodów są drużyny wymienione w terminarzu rozgrywek na 

pierwszym miejscu, przy czym drużyny będące gospodarzami w I części rundy 
zasadniczej występują w roli  gości w II części rundy  zasadniczej. 

3) W jednym dniu rozgrywane będą dwa mecze trwające 7 zmian, przy czym pierwszy mecz 
dnia powinien rozpocząć się o godzinie 11.00 lub 12.00, a drugi mecz dnia rozpoczyna się 30 
min. po zakończeniu pierwszego  meczu; 

a. Mecz trwa 7 zmian, a grę w ataku rozpoczyna drużyna  gości. 
b. W celu przeprowadzenia rozgrzewki przed meczem ustala się następujący harmonogram 
korzystania z płyty boiska przed  właściwym meczem: 

− gospodarz na przeprowadzenie 40 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę na dwie 
godziny przed meczem, 

− gość na przeprowadzenie 40 minutowej rozgrzewki ma do dyspozycji płytę boiska na jedną 
godzinę i 15 minut przed meczem, 

− gospodarz przeprowadza 10 minutową rozgrzewkę zawodników pola na 30 minut przed 
meczem, 

− gość przeprowadza 10 minutową rozgrzewkę zawodników pola na 20 minut przed  meczem, 

− ostatnie 10 minut przed meczem należy do organizatora zawodów, który w tym czasie 
przygotowuje płytę\do gry. 

c. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają 
kontynuowanie meczu – o jego przerwaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje 
sędzia główny zawodów. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeżeli w chwili jego przerwania 
rozegrano pięć pełnych zmian. Jeśli w momencie przerwania mecz nie był on rozstrzygnięty 
może on zostać dokończony kolejnego dnia pod warunkiem zgody głównego sędziego oraz 
trenerów obydwóch drużyn. Jeśli sędzia główny lub jeden z trenerów nie wyrazi zgody na 
dokończenie, lub dokończenie meczu nie będzie możliwe z innych przyczyn mecz uznaje się za 
nierozstrzygnięty i musi być powtórzony w innym terminie. 
d. Jeżeli po rozegraniu pełnych siedmiu zmian mecz pozostaje bez rozstrzygnięcia będzie 
zastosowana poniższa procedura dla każdej kolejnej dodatkowej  zmiany. 

− Każda drużyna zacznie dodatkową zmianę (i każdą kolejną, która będzie niezbędna do 
wyłonienia zwycięzcy) z biegaczem na pierwszej oraz drugiej bazie, bez autów na swoim 
koncie. 

e. Aby rozpocząć dodatkową zmianę trenerzy każdej z drużyn, podczas spotkania na bazie 
domowej, wskażą sędziemu głównemu, w którym miejscu kolejności odbijania chcą rozpocząć 
grę. Drużyny mają prawo rozpocząć dodatkową zmianę w każdym miejscu w kolejności 
odbijania (LINE-UP) obowiązującej po zakończeniu 7 zmian. Należy pamiętać, iż nie jest to  
nowa lista pałkarzy i równie dobrze może to być kontynuacja kolejności odbijania  – sytuacja ta 
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podyktowana jest umożliwieniem obu drużynom wyrównania szans wstawienia  swoich 
najlepszych pałkarzy i biegaczy na pozycje punktowe w dodatkowej zmianie. Np. Jeśli drużyna 
zdecyduje się wybrać zawodnika z nr 1 z kolejności odbijania (LINE-UP) jako pierwszego, wtedy 
zawodnik z nr 8 zajmuje drugą bazę, natomiast zawodnik z nr 9 umieszczony zostaje na 
pierwszej bazie. Analogicznie, jeśli drużyna zdecyduje się wystawić zawodnika z nr 3 w 
kolejności odbijania jako pierwszego pałkarza, wtedy zawodnik z nr 1 umieszczony zostaje na 
drugiej bazie, natomiast zawodnik z nr 2 zaczyna na pierwszej bazie. 
f. W momencie gdy zawodnicy zostaną wybrani na początku dodatkowej zmiany, kolejność 
odbijania w ewentualnych następnych potrzebnych do rozstrzygnięcia meczu zmianach jest 
kontynuowana, tzn. jeśli np. 10 zmiana zakończy się na pałkarzu nr 6 i zakładając, że zakończył 
swoją kolej, 11 zmiana zaczyna się od zawodnika nr 7 jako pałkarza, zawodnikiem z nr 5 na 
drugiej bazie oraz zawodnikiem z nr 6 na pierwszej  bazie. 

g. Z wyjątkiem początku zmiany (gdy na pierwszej  i drugiej bazie umieszczani są biegacze,  stan 
– zero autów) podczas dodatkowych zmian wymaganych do rozstrzygnięcia meczu wszystkie 
pozostałe przepisy gry w baseball (Official Baseball Rules) oraz regulamin rozgrywek PZBall 
pozostają w mocy. 
h. Podczas dodatkowych zmian nie ma możliwości wstawienia do gry zawodnika, który został 
uprzednio zmieniony. 
i. Tradycyjny system rozgrywania meczu (drużyna gości odbija w górnej części zmiany,  
drużyna gospodarzy – o ile jest to wymagane do rozstrzygnięcia – w dolnej) pozostaje w mocy 
do momentu wyłonienia zwycięzcy. 
4) Decyzja o dokładnym czasie rozpoczęcia pierwszego meczu powinna być podejmowana 
wspólnie przez obie grające drużyny, jednakże ostateczna decyzja należy do  gospodarza; 
5) O godzinie rozpoczęcia meczów drużyna przeciwna jaki i Kolegium Sędziów i PZBall 
powinno być skutecznie powiadomione najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem  meczów. 

3.2.2. Runda Play Off: 

1) W rundzie play-off mecz trwa 9 zmian. 
2) Runda play-off rozgrywana jest pomiędzy drużynami które zajęły 4 pierwsze miejsca po 

rundzie zasadniczej; 

3) Drużyny są rozstawione w parach 1-4, 2-3; 
4) Drużyna sklasyfikowana wyżej po rundzie zasadniczej jest gospodarzem meczów numer 

1,2 i 5 (jeśli drużyny pozostają w remisie), a gospodarzem kolejnych spotkań tj. 3 i 4 
będzie drużyna sklasyfikowana niżej; 

a) w przypadku gdy konieczne będzie rozegranie piątego spotkania należy je zagrać w 
najbliższą sobotę po rozegraniu meczu  nr.4, 

b) dopuszcza się rozegranie meczu nr 5 w niedzielę tylko i wyłącznie w przypadku gdy 
warunki atmosferyczne nie pozwalają na rozegranie meczu w pierwszą sobotę po 
rozegraniu meczu nr 4. W takim przypadku drużyna sklasyfikowana wyżej po rundzie 
zasadniczej ma prawo do rozegrania łącznie 3 spotkań rundy play-off jako  gospodarz. 

5) Gra toczy się do trzech  zwycięstw. 

6) Zwycięzcy par meczów 1-4 i 2-3 awansują do finału rundy play-off, a drużyny pokonane 
zajmą kolejno miejsca III i IV Ekstraligi Baseballu z zachowaniem zasady, że drużyna, 
która zajęła po rundzie zasadniczej wyższe miejsce, zostaje sklasyfikowana na miejscu 
III. w tabeli końcowej  Ekstraligi. 

7) Finał rundy play–off z udziałem zwycięzców par 1-4, 2-3 toczy się do trzech zwycięstw i 
jest rozgrywany w kolejny weekend po rozstrzygnięciu pierwszej  rundy   play-off. 
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8) Runda play-off winna być rozstrzygnięta do końca października danego sezonu.  W 
przypadku braku możliwości zakończenia rundy play-off we wrześniu ze względu na 
warunki atmosferyczne możliwe jest przesunięcie rozgrywek na najbliższe terminy 
rezerwowe zgodnie z zatwierdzonym  terminarzem  rozgrywek  na dany sezon 

9) W przypadku gdy konieczne będzie rozegranie piątego meczu należy go rozegrać w 
najbliższą sobotę po rozegraniu meczu nr 4. Dopuszcza się rozegranie meczu nr 5 w 
niedzielę tylko i wyłącznie w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na 
rozegranie meczu w pierwszą sobotę po rozegraniu meczu nr  4. 

10) Mecze rozgrywane są w sobotę i w kolejną niedzielę. W sobotę mecz powinien 
rozpocząć się w godzinach 10.00 – 13.00. W niedzielę mecz powinien rozpocząć się w 
godzinach 10.00-12.00. 

11) Decyzja o dokładnym czasie rozpoczęcia tego meczu powinna być podejmowana 
wspólnie przez obie grające drużyny, jednakże ostateczna decyzja należy do 
gospodarza. O godzinie rozpoczęcia meczu drużyna przeciwna, Kolegium Sędziów i 
PZBall powinny być skutecznie powiadomione najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem 
meczów 

12) Jeśli drużyny nie uzgodnią godziny meczy lub gospodarz spotkania nie powiadomi o 
godzinie rozpoczęcia meczu w przewidzianym wyżej terminie mecz w sobotę i niedzielę 
rozpoczyna się o godzinie 11:00. 

13) Gospodarzem meczu 1, 2 i 5 (jeśli potrzebny) będzie drużyna która została 
sklasyfikowana wyżej po rundzie zasadniczej. Przy zachowaniu kolejności  meczy. 

3.3. Zawody 

3.3.1. Zawody rozgrywane są na terenie RP. 
3.3.2. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozgrywanie meczów po za 

granicami Polski (dotyczy tylko krajów Uni Europejskiej) tylko i wyłącznie za zgodą 
zainteresowanych drużyn, Kolegium Sędziów oraz  PZBall. 

PZBall zastrzega sobie prawo żądania do przedłożenia dodatkowych dokumentów na 
potrzeby wyrażenia zgody. 

3.3.3. Drużyny chcące rozgrywać zawody poza granicami Polski muszą uzyskać zgody, o których 
mowa w pkt 3.3.2 przed złożeniem zgłoszenia klubu do rozgrywek. W takim przypadku 
Klub dodatkowo winien załączyć do zgłoszenia aktualne ubezpieczenie OC organizatora, 
NNW obejmujące kraj, w którym będą rozgrywane mecze. 

3.3.4. Zawody rozgrywane po za granicami kraju muszą być rozgrywane z udziałem 
obserwatora z ramienia PzBall. Koszty transport oraz pobytu obserwatora ponosi 
gospodarz meczu. 

3.3.5. Dopuszcza się, za akceptacją drużyn zainteresowanych rozegranie dwóch meczów w 
ciągu dwóch dni (po jednym meczu w sobotę i w niedzielę). O takiej zmianie oraz o 
godzinach rozpoczęcia meczów Kolegium Sędziów i PZBall powinny być skutecznie 
powiadomione przez drużynę będącą gospodarzem najpóźniej na 10 dni przed 
rozpoczęciem meczów. 

1) Zawody rundy zasadniczej rozgrywane są w  niedziele. 
2) Zawody rundy Play off rozgrywane są w soboty i  niedziele 

3.3.6. Zmiana terminu rozgrywania zawodów 

3.3.6.1. Zmiana terminu zawodów może być dokonana na pisemny wniosek Klubu, za 
zgodą przeciwnika, z zastrzeżeniem zapisu punktu  3.3.6.2. 

3.3.6.2. Zmiana terminu rozgrywania zawodów lub godziny rozpoczęcia meczu, musi 
być zgłoszona przynajmniej 14 dni wcześniej do Biura PZBall, WG, Kolegium Sędziów   jak i 
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zainteresowanych drużyn, po wcześniejszym zaakceptowaniu zmian przez   wszystkie 
drużyny rozgrywające mecze dotknięte zmianami. Akceptacja drużyn dotkniętych 
zmianami musi odbyć się na piśmie lub mailowo. Niedotrzymanie terminu 14 dniowego 
skutkuje rozgrywaniem meczu zgodnie z pierwotnym   terminarzem. 
3.3.6.3. Przełożenie zawodów z urzędu przez PZBall może być dokonane na pisemny 
wniosek klubu złożony co najmniej na 10 dni przed zawodami, jeśli jest on uzasadniony 
udziałem zawodników w zawodach czy akcji szkoleniowej narodowej drużyny seniorów 
lub kadry U23. 

3.3.6.4. Zawody nie podlegają przełożeniu w przypadku braku możliwości 
uczestnictwa w zawodach wymaganej liczy zawodników, kontuzji zawodników lub braku 
uprawnień zawodnika,  trenera lub osoby towarzyszącej w  zawodach. 
3.3.6.5. Na uzasadniony wniosek klubu złożony wraz ze zgodą klubu przeciwnika, 
PZBall może w rundzie zasadniczej dokonać zmiany gospodarza zawodów. Wniosek musi 
wpłynąć co najmniej 14 dni przed  zawodami. 
3.3.6.6. W przypadku odwołania meczów ze względów atmosferycznych lub ich 
zawieszeniu drużyny mają 2 dni na poinformowanie biura PZBall o nowym terminie 
meczu, na które oba kluby wyrażają zgodę. W razie braku informacji WG PZBall wyznaczy 
nową datę w ciągu 3 dni. Jeżeli WG PZBall musi wyznaczyć nowy termin meczu lub 
meczów, wyznaczona data musi być przestrzegana przez  kluby. 

3.3.6.6.1. Jeżeli mecz nie odbędzie się z powodów atmosferycznych, koszty 
podróży sędziów pokrywa gospodarz spotkania. 

3.3.6.7. Nowy termin zawodów odwołanych, przełożonych lub zawodów, które muszą 
być powtórzone wyznacza się nie później niż do końca rundy zasadniczej. Termin 
zakończenia rundy zasadniczej określa terminarz   wydarzeń. 

3.3.7. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z powodu nieprzystąpienia do nich jednej lub obu 
drużyn ma zastosowanie przepis §12  ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego   PZBall. 

3.3.8. W przypadku konieczności przerwania rozgrywek ze względu na ograniczenia / zakazy 
związane z pandemią wprowadzone przez władze sanitarne sezon rozgrywek zostaje 
skrócony lub odwołany. 

3.3.8.1. Sezon uznaje się za ważny jeśli w momencie przerwania rozgrywek każda 
drużyna rozegrała co najmniej 50% planowanych meczów rundy    zasadniczej. 

3.3.8.2. Ostateczną klasyfikację Ekstraligi ustala się na podstawie miejsca w tabeli w 
momencie przerwania sezonu. 

3.3.8.3. Jeśli przynajmniej jedna drużyna nie rozegra do momentu przerwania 50% 
planowanych meczów rundy zasadniczej, sezon uznaje się jako niezakończony. 

3.3.9. Obydwie drużyny muszą być obecne na boisku i gotowe do gry na 15 minut przed 
wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu. Nieobecność któregoś z zespołów powoduje 
przyznanie przeciwnikowi walkoweru. W przypadkach szczególnych (problemy z 
dojazdem lub inne przypadki losowe) decyzje podejmuje sędzia główny zawodów, który 
musi być o danym zdarzeniu poinformowany telefonicznie (również SMS). Myślą 
przewodnią sędziego głównego w takich sytuacjach musi być rozeznanie czy można było 
jej  uniknąć poprzez  wcześniejsze rozsądne zaplanowanie. 

3.3.10. Tylko trener główny ma prawo rozmowy z sędzią w sprawach interpretacji   przepisów. 

3.3.11. Dopuszcza się wykorzystywanie pałkarza zastępczego za miotacza (DH), musi on jednak 
grać od początku meczu (DH zastępuje zawodnika w wieku juniora i seniora). Pałkarz 
zastępczy (DH) może wejść do obrony (dowolna pozycja) w miejsce miotacza. Miotacz w 
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takim przypadku może zejść na ławkę (opuszcza plac gry) lub wejść w pole  zmieniając 
innego zawodnik, który musi opuścić plac gry polowego. 

3.3.12. 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. 

3.3.13. Zawodnik zmieniony w trakcie meczu nie może już powrócić do gry. 

3.3.14. Odbicie piłki za naturalną przeszkodę powoduje przyznanie hita za dwie bazy (dot. 
boisk adoptowanych). 

3.3.15. Za wytoczoną piłkę poza linię home run, pałkarzowi przysługują dwie bazy. 
3.3.16. Nie można rozpocząć meczu lub go kontynuować, gdy drużyna jest zdekompletowana, 

tzn. ma do dyspozycji mniej niż dziewięciu zawodników zapisanych w  LINE-UP’ie. 
Nie można kontynuować gry gdy drużyna jest niekompletna, np. gdy podczas zawodów 
zawodnicy zostają wykluczeni z dalszej gry w wyniku kontuzji i brakuje pełnego składu 
do dalszej gry. Jeśli jednak tak się stanie, na drużynę nie zostanie nałożona kara 
finansowa jak za walkower w danym meczu. O wycofaniu z gry zawodnika 
kontuzjowanego decyduje sędzia główny po zasięgnięciu opinii lekarza (obsługa 
medyczna). 

3.3.17. Drużynie oddającej mecz walkowerem zapisuje się wynik przy meczu [7] zmianowym 
0:7 w meczu [9] zmianowym 0:9. 

3.3.18. Zakończenie meczu przez przewagę: 

1) Mecz 9 zmianowy zostaje zakończony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 
obiegów kiedy: 

a) Mecz trwa co najmniej 6 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół  gospodarzy; 
b) Mecz trwa co najmniej 7 zmian, a przewagę osiąga zespół   gości; 

2) Mecz zostaje zakończony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 15 obiegów  kiedy: 
c) Mecz trwa co najmniej 5 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół  gospodarzy, 

d) Mecz trwa co najmniej 6 zmian, a przewagę osiąga zespół   gości. 
3) Mecz [7] zmianowy zostaje zakończony, gdy jedna z drużyn osiąga przewagę 10 

obiegów kiedy: 

e) Mecz trwa co najmniej 5 i pół zmiany, a przewagę osiąga zespół gospodarzy; 
f)Mecz trwa co najmniej 6 zmian, a przewagę osiąga zespół   gości; 

4) W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają 
kontynuowanie meczu, o jego przerwaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
decyduje sędzia główny zawodów. 

Jeśli w momencie przerwania mecz nie był on rozstrzygnięty może on zostać 
dokończony kolejnego dnia pod warunkiem  zgody głównego sędziego oraz   
trenerów obydwóch drużyn. Jeśli sędzia główny lub jeden z trenerów nie wyrazi 
zgody na dokończenie lub dokończenie meczu nie będzie możliwe z innych przyczyn 
mecz uznaje się za nierozstrzygnięty i musi być powtórzony w innym terminie. 

5) W rundzie play-off mecz uważa się za rozstrzygnięty jeżeli w chwili jego przerwania 
rozegrano  siedem pełnych zmian. 

6) Jeżeli po rozegraniu pełnych dziewięciu zmian wynik jest nierozstrzygnięty, należy 
rozegrać kolejną lub więcej zmian aż do wyłonienia  zwycięzcy. 

Gdy w dogrywce przewagę uzyskuje gospodarz – mecz kończy się  automatycznie. 
Zasada ta dotyczy rundy zasadniczej i play  off. 
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3.3.19. Kary za przewinienia zawodników,  trenerów i pozostałych osób  towarzyszących. 
3.3.19.1. W „dugout” drużyny mają prawo przebywać jedynie osoby upoważnione, 
wymienione na liście startowej danego klubu zgłoszonej do PZBall i wpisane do LINE- 
UP’u meczu. Osoby nieuprawnione nie powinny przebywać w „dugout”, sędzia 
zawodów (główny jak i pomocniczy) powinien wstrzymać rozgrywanie meczu i poprosić 
o opuszczenie „dugout” przez osoby nieuprawnione. Niezastosowanie się do poleceń 
sędziego będzie skutkowało udzieleniem upomnienia dla trenera drużyny której osoba 
nieupoważniona przebywa. Mecz może być wznowiony po opuszczenie przez osobę 
nieuprawnioną „dugout”  oraz placu gry. 
3.3.19.2. Za dwa upomnienia otrzymane w dwóch meczach w całym sezonie, 
zawodnik, trener lub doradca otrzymują karę jednego meczu, zaś za usunięcie z boiska 
– karę dwóch meczów o ile WD PZBall nie orzeknie inaczej. W takim przypadku WD 
PZBall ma dwa dni robocze aby zmienić decyzję. Ukaranemu przysługuje prawo, w 
trybie protestu, do odwołania się na piśmie od decyzji WD do Zarządu PZBall w ciągu 
siedmiu dni od jej wydania. 

3.3.19.3. Zarząd PZBall ma dwa dni robocze od momentu otrzymania protestu na 
wydanie decyzji. 

3.3.19.4. Do nałożonej kary meczów nie zalicza się meczu, w którym zawodnik, trener 
lub doradca został usunięty. 

3.3.19.5. W przypadku wyjątkowo drastycznego naruszenia regulaminu kara może być 
przeniesiona następny sezon jeżeli nie może być wykonana w sezonie bieżącym (koniec 
sezonu). Konsekwencje usunięcie osoby dotyczą Ekstraligi i I Ligi łącznie. Osoba  
usunięta podczas rozgrywania ekstraligi, odbywając karę zgodnie z decyzją WD PZBall, 
nie może uczestniczyć w rozgrywkach Ekstraligi jak i I ligi tej samej dyscypliny. 
Analogicznie osoba usunięta podczas rozgrywania I ligi nie może uczestniczyć w 
rozgrywkach  Ekstraligi. 

3.3.20. Inne niewymienione wymogi dotyczące rozgrywania meczów określają „Przepisy gry w 
baseball” Polskiego Związku Baseballu i  Softballu. 

3.4. Zasady wyłaniania  zwycięzców 

3.4.1. W rundzie zasadniczej o kolejności miejsc decyduje większa ilość zwycięstw. 
3.4.2. W przypadku równej ilości zwycięstw w rundzie zasadniczej o ostatecznej klasyfikacji 

przed rundą Play off decydują w kolejności: 
a) Liczba zwycięstw po uwzględnieniu wyłącznie meczów pomiędzy drużynami będącymi w 

remisie, 
b) Tzw. „Team Quality Balance” (TQB), tj. stosunek obiegów zdobytych przez daną drużynę 

do zmian rozegranych przez tę drużynę w ataku pomniejszony o stosunek obiegów 
straconych do zmian rozegranych w obronie. Do wyznaczenia tej wartości wliczają się 
wyłącznie obiegi zdobyte i stracone oraz liczba rozegranych zmian w meczach pomiędzy 
drużynami będącymi w remisie. Jeden aut jest liczony jako 1/3  zmiany. 

c) Tzw. „Earned Run TQB”, tj. stosunek obiegów zaliczonych przeciwko miotaczowi (tj. ER) 
zdobytych przez daną drużynę do liczby zmian rozegranych przez tę drużynę w ataku 
pomniejszony o stosunek obiegów straconych zaliczonych przeciwko miotaczowi (tj.   ER). 

d) Do liczby zmian rozegranych w obronie. Do wyznaczenia tej wartości wliczają się 
wyłącznie obiegi zaliczone przeciwko miotaczowi zdobyte i stracone oraz liczba 
rozegranych zmian w meczach pomiędzy drużynami będącymi w remisie. Jeden aut jest 
liczony jako 1/3 zmiany. 
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e) Wyższa średnia odbijania (batting average) po uwzględnieniu hitów (H) i zaliczonych 
wejść na pałkę 

f)(AB) wyłącznie z meczów pomiędzy drużynami będącymi w   remisie. 

g)   Losowanie (np. rzut monetą lub inna metoda z zapewnieniem  transparentności). 
3.4.3. Obowiązki klubu będącego gospodarzem 

1) Przygotowanie obiektu do rozgrywek zgodnie z wymogami „Przepisów gry w 
baseball”; 
2) Przygotowanie obiektu do rozgrywek zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych oraz innymi wytycznymi związanymi z bezpieczeństwem, higiena i 
przeciwdziałania pandemii, m.in. poprzez przygotowanie 3 stacji odkażających (po jednej 
w każdym dugoucie i jednej w pobliżu stołu protokolanta), wystarczającej ilości środków 
dezynfekujących, ręczników papierowych (do suszenia odkażanego sprzętu) oraz 
przestrzegania pozostałych zasad zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem 
opublikowanych przez PZBall w dniu 5.06.2020 r.; 
3) Na Klubie spoczywa obowiązek dbania o ład i porządek w trakcie trwania zawodów, 
oraz bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (z chwilą pojawienia się na obiekcie drużyny 
gości), oraz bezpośrednio po ich zakończeniu (do momentu opuszczenia obiektu przez 
drużynę gości). 
4) Klub ma obowiązek wyznaczyć boisko na jakim będzie rozgrywać mecze jako 
gospodarz. 

5) W przypadku drużyn nieposiadających własnego boiska możliwe jest wskazanie 
maksymalnie dwóch boisk do rozgrywania meczów jako gospodarz z zastrzeżeniem takim, 
że drużyna przeciwna, Kolegium Sędziów oraz PZBall zostanie powiadomiona pisemnie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) maksymalnie 14 dni przed rozegraniem 
meczu o zmianie miejsca rozgrywania spotkania z boiska głównego na boisko rezerwowe. 
Drużyna wskazująca dwie lokalizacje do rozgrywania meczów musi wskazać jedną 
lokalizację jako lokalizacje główną, a drugą lokalizację jako rezerwową. 
6) Ustalenia z drużyną gości kolorów strojów sportowych w jakich drużyna gospodarzy 
będzie występować; 

7) Przygotowania protokołu zawodów wygenerowanego ze strony   PZBall; 
8) Zapłata ryczałtów z sędziowskich i koszów podróży, gotówką do zakończenia 
zawodów lub za zgodą zainteresowanych w formie bezgotówkowej (zlecenie wykonania 
przelewu bankowego lub innej formy przekazu elektronicznej płatności musi nastąpić w 
terminie 48 godzin od zakończenia zawodów). 
9) Zabezpieczenie medyczne zawodów – osoby z kwalifikacjami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i uprawnieniami dla osób pełniących te funkcje; - sprawdzić 
przepisy 
10) Przygotowanie dla drużyn i sędziów szatni wyposażonej w umywalnię i WC, 
zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem pozostawionych w nich rzeczy. Brak 
zapewnienia szatni skutkuje pokryciem udokumentowanych kosztów (Faktura) przez 
drużynę gospodarza jakie poniesie drużyna gości oraz sędziowie w celu korzystania z 
umywalni i WC we własnym zakresie; 

11) Odpowiednie zabezpieczenie uczestników zawodów przed działaniami osób 
niepowołanych; 
12) Zapewnienia warunków  do przeprowadzenia  kontroli antydopingowej; 

13) Przygotowanie stanowiska dla sędziego zapisowego; 
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14) Tablicę informacyjną o aktualnym wyniku czytelną i usytuowana w  widocznym 
miejscu dla obydwu drużyn. Brak  tablicy wyników uniemożliwia rozpoczęcie  meczu; 
15) Zabezpieczenie sędziom i delegatowi PZBall pomieszczenia do odpoczynku na 2 godz. 
przed zwodami i pomiędzy zawodami i noclegów, jeżeli są one  niezbędne; 
16) Dostarczenie przed rozpoczęciem zawodów sędziom niezbędnej ilość piłek jednego 
rodzaju, zgodnych z przepisami piłek do  rozegrania  zawodów; 

17) Zabezpieczenie obsługi technicznej zawodów niezbędnej do poprawy stanu boiska w 
sytuacjach określonych przez sędziego; 

18) Prowadzenia rejestracji zawodów w sposób ciągły, począwszy od rozpoczęcia 
prezentacji drużyn do czasu opuszczenia boiska przez sędziów (ewentualne zajścia na 
widowni  muszą być rejestrowane); 
Objaśnienie: 

Rejestrację należy prowadzić  w taki sposób, by na jej podstawie możliwe było 
odtworzenie przebiegu całych zawodów i ewentualnych wydarzeń mających wpływ na ich 
przebieg. Rejestrację zawodów należy prowadzić z kamery umieszczonej w taki sposób  
aby zapewnić widoczność min. infieldu. Transmisja telewizyjna z meczu nie zwalnia 
gospodarza zawodów z obowiązku ich  rejestracji; 

19) Niezwłocznie po zakończeniu zawodów przesłanie na adres mailowy Biura Związku 
informacji o liczbie widzów, 5 – 10 zdjęć z zawodów (jedno zdjęcie z rozpoczęcia – 
trenerzy  z sędziami),  zapisu punktowego z programu iScore. 

20) Przesłanie drogą elektroniczną następnego dnia roboczego do godz. 12.00 do Biura 
Związku fragmentu nagrania z zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem nagrania 
dotyczącego incydentu opisanego przez  sędziego. 

3.4.4. Obowiązki klubu będącego gościem 

1) Zawodnicy drużyny gości muszą wystąpić w strojach dostosowanych do kolorów strojów 
drużyny gospodarzy podanych w zawiadomieniu o zawodach tak, aby były one od nich 
różniące się. 
2) Obowiązkiem drużyny gości jest stosować się do innych przepisów wynikających z 
niniejszego regulaminu i obowiązujących w PZBall „Przepisów gry w baseball”. 

 

4. PROTESTY 

4.1. Drużyna ma prawo złożyć protest dotyczący meczu. Protest musi być złożony do 48 godzin po 
zakończeniu meczu do WD PZBall poprzez Biuro PZBall oraz być wpisany w protokole 
meczowym po zaistniałej  sytuacji. 

4.2. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu 
ustalonej w pkt. 7.1.2 kwoty. 

4.3. Protesty rozpatruje WD PZBall w minimum dwuosobowym składzie. Składającemu protest 
przysługuje prawo odwołania się od decyzji WD PZBall do drugiej instancji, którą jest Zarząd 
Związku, a jego decyzje są ostateczne. 

4.4. W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana wpłacającemu, w przypadku nieuznania 
protestu  pozostaje w dyspozycji Związku. 

 
5. SĘDZIOWIE 

5.1. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego jest odpowiedzialny za obsadę sędziowską i ich 
obecność na meczach. 
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5.2. Przewodniczący Kolegium  Sędziowskiego wyznacza dwóch sędziów oraz jednego   sędziego 
zapisowego, posiadających licencje PZBall, do prowadzenia meczów i podaje do wiadomości 
wszystkim zainteresowanym, w tym  do  Biura PZBall. 

5.3. W Rundzie zasadniczej sędziego głównego można powołać z regionu gospodarza meczu. W 
Rundzie play-off sędzia główny musi być powołany spoza regionu gospodarza  meczu. 

5.4. Sędzia nie może być jednocześnie zawodnikiem grającym w tej samej lidze, w której sędziuje. 
Objaśnienie: 
Zawodnik mający uprawnienia sędziego Ekstraligi i został zgłoszony do rozgrywek Ekstraligi w 
danym sezonie to nie może prowadzić ich jako sędzia zawodów w tej lidze, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w pkt. 5.6. 

5.4.1. Zawodnik po zakończeniu gry w drużynie Ekstraligowej, może sędziować   zawody jako 
sędzia główny w Ekstralidze drużynie w której zakończył grę, po upływie jednego 
sezonu. 

5.5. Koszty sędziowskie ponosi gospodarz zawodów w wysokości przedstawionej poniżej. Wszystkie 
opłaty to kwoty brutto. Opłaty sędziowskie i zwrot kosztów podróży należy rozliczyć przed 
meczem według stawek: 
1) Ryczałt sędziowski: 

a) 200,00 zł sędzia główny (za jeden mecz), 
b) 170,00 zł sędzia pola (za jeden mecz), 

c) 100,00 zł sędzia „zapisowy” (za jeden mecz) – wypłata należności dla sędziego technicznego 
(tzw. zapisowego) następuje po rozliczeniu protokołu z wyznaczonym przez Kolegium Sędziów 
przełożonym. 

2) Zwrotu kosztów podróży można dokonać na trzy sposoby: 
a) rozliczenie paliwa tylko dla jednego sędziego wg. stawki 0,8358/km,  lub 

b) rozliczenie biletów PKP w 2-giej klasie dla wszystkich sędziów, lub 
c) rozliczenie kosztów podróży samolotem, gdy nie są większe niż koszty podróży pociągiem 
lub są uzgodnione na piśmie z wyprzedzeniem przez klub   gospodarza. 
3) Koszty podróży polskich sędziów wyznaczonych przez WBSC Europe do sędziowania w 
zawodach europejskich pokrywa klub, który bierze udział w tych zawodach. Jeśli w zawodach 
bierze udział więcej niż jeden klub z Polski wówczas koszty te dzielone są w równych częściach 
pomiędzy wszystkie kluby biorące udział w tych  zawodach. 

5.6. W razie nieobecności sędziów do 15 min. od ustalonego rozpoczęcia spotkania (zdarzenie 
losowe): 

1) W przypadku obecności na zawodach osoby z uprawnieniami sędziego min. I ligi, 
pierwszeństwo prowadzenia zawodów posiada ta osoba, w przypadku odmowy: 

a) Gospodarz  zawodów proponuje osoby do prowadzenia zawodów, 

b) w przypadku braku jednomyślności co do punktu a), drużyny wyznaczają po jednej osobie 
do  prowadzenia zawodów, 

c) w trybie losowania ustala się kto będzie sędzią głównym zawodów: 
W przypadku rozgrywania dwumeczu, sędziego głównego pierwszego meczu wyłaniamy w 
trybie losowania. Natomiast w drugim meczu rolę sędziego głównego pełni osoba, która w 
pierwszym meczu sędziowała jako sędzia bazowy. 

5.6.1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić strój ochronny sędziego   głównego. 

5.6.2. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia protokołu z zawodów do KS 
PZBall informując o tym fakcie Biuro PZBall. 
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5.6.3. Jeśli w tym przypadku któraś z drużyn posiada jedynie 9 zawodników mecz nie zostaje 
rozegrany. W przedstawionej sytuacji mecz nie jest traktowany jako walkower i mają 
zastosowanie zapisy pkt. 3.3.6.7. 

5.7. Sędzia główny zawodów jest zobowiązany sprawdzić przed   meczem: 
a) listę zgłoszeniową do sezonu zatwierdzoną przez PZBall; 

b) LINE-UP na dany mecz z nazwiskami wszystkich zawodników wystawionych na dany mecz i 
obecnych przy weryfikacji drużyny przez  sędziego, 

c) badania lekarskie zawodników, 

d) protokół weryfikacji boiska, 
e) stan przygotowania boiska. 

5.7.1. Menadżerowie drużyn lub osoby upoważnione sporządzają przed meczem listę startową 
na dany mecz – tzw. LINE-UP – w czterech egzemplarzach. Trzecią kopię LINE-UP należy 
przekazać  sędziemu zapisowemu na 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu i   
na 15 min przed rozpoczęciem drugiego. Do momentu rozpoczęcia spotkania w tym 
egzemplarzu można w porozumieniu z sędzią głównym wprowadzać  zmiany. 

5.7.2. Pierwszy i drugi z tych egzemplarzy trener drużyny przekazuje sędziemu głównemu 
zawodów w czasie ich spotkania – bezpośrednio przed meczem. Sędzia jedną z kopii 
przekazuje drużynie przeciwnej a drugą zatrzymuje dla siebie. W LINE-UP’ie muszą być 
wpisani wszyscy zawodnicy biorący udział w meczu, a także sztab trenerski (trener, drugi 
trener,  trenerzy  bazowi, manager, fizjoterapeuta). 

5.7.3. Wszyscy wpisani w LINE-UP na dany mecz muszą być wymienieni na liście startowej 
danego klubu zgłoszonej do PZBall i być na boisku przed meczem w momencie 
weryfikacji listy przez sędziów. 

5.7.4. Podczas weryfikacji licencje i badania zawodników muszą być ułożone tak jaka jest 
kolejność na liście LINE-UP. 

5.7.5. Doradcą przy bazie pierwszej i/lub trzeciej może być osoba posiadająca licencję 
trenerską lub zawodniczą, jednakże muszą być wymienieni na liście zgłoszeniowej klubu 
zatwierdzonej przez PZBall i być wpisani w LINE-UP oraz posiadać przy sobie dokument 
tożsamości ze zdjęciem. 

5.7.6. Obowiązkiem sędziego jest kontrolować czy w meczu biorą udział zawodnicy, których 
nazwiska znajdują się na liście LINE–UP na dany mecz i czy są oni ujęci na liście startowej 
zatwierdzonej przez PZBallu. Zmiany zawodników w trakcie meczu dokonuje trener 
przekazując informację sędziemu głównemu, zapisowemu i drużynie przeciwnej. 

5.8. Po zakończeniu meczu: 
a) Sędzia główny wraz z kapitanami drużyn zatwierdza protokół zapisu meczu; 

b) Sędzia główny zawodów jest zobowiązany do podania wyniku meczu najpóźniej w ciągu 
jednej godziny do Biura PZBallu i Przewodniczącego Kolegium  Sędziowskiego; 
c) Sędzia zapisowy zobowiązany jest do dostarczenia drogą elektroniczną protokołów oraz 
LINE-UP’ów w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu do przełożonego wyznaczonego przez 
Kolegium Sędziów. Po rozliczeniu z przełożonym dokumentacji następuje wypłata   należności. 

d) Sędzia zapisowy zobowiązany jest dostarczyć protokoły oraz kopie LINE-UP’ów do biura 
Związku w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu meczu (zasady przekazania protokołów 
otrzymają sędziowie zapisowi w osobnym  komunikacie). 

5.9. Sędzia zawodów ma prawo udzielić upomnienia (z wpisaniem do  protokołu): 
b) zawodnikowi, doradcy, trenerowi i każdej innej osobie posiadającej prawo do przebywania 
w boksie wraz z wpisaniem zaistniałej sytuacji do  protokołu. 
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c) drugie upomnienie w meczu (wpisane do protokołu) powoduje automatyczne usunięcie z 
boiska i z boksu osoby winnej  wykroczenia. 
d) O upomnieniu kibica sędzia powinien powiadomić trenera drużyny gospodarzy. 
Nierespektowanie upomnienia przez kibiców w szczególnych sytuacjach może doprowadzić to 
wniosku o ukaranie finansowe gospodarza. 

5.10. Inne wymogi dotyczące sędziów i sędziowania określają „Przepisy gry w baseball”  PZBall. 

5.11. Po zakończeniu sezonu Kolegium Sędziów winno przedstawić ocenę pracy sędziów w ustalonej 
przez siebie formie. 

 

6. SPRZĘT SPORTOWY  I WYPOSAŻENIE 

6.1. Dopuszcza się do gry pałki drewniane i kompozytowe (klejone z wielu fragmentów drewna, 
wykonane z połączenia drewna i sztucznych tworzyw oraz wykonane wyłącznie z tworzyw 
sztucznych) produkcji firm dopuszczonych przez europejską federację baseballu WBSC Europe 
do zawodów dowolnej rangi (szczegółowe listy firm ważne na dzień rozgrywania meczu 
dostępne są na stronie internetowej  WBSC Europe(. 

6.2. W Ekstralidze dopuszcza się następujące rodzaje piłek: 

−WILSON A 1010 

−WILSON A 1010 PRO/ A1010 HS1 

−WILSON A 1030 
6.2.1. W danym meczu można używać wyłącznie jednego modelu  piłek. 

 
7. ZASADY  FINANSOWE UCZESTNICTWA 

7.1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi w sezonie 2022 wpłacają na rachunek bankowy 
PZBall nr PKO BP 33 Oddz. Warszawa – 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145 z podaniem tytułu 
wpłaty: 
7.1.1. opłaty startowe: 

1) opłata za licencję klubową, podlegająca przepadkowi w przypadku wycofania drużyny  
z rozgrywek, która wynosi od klubu uczestniczącego w Ekstralidze - 2500  zł, 

2) opłata licencyjna zawodnika - 25 zł -  za każdego  zgłoszonego, 
3) opłata licencyjna trenera – 50 zł - za każdego zgłoszonego, 

4) zgłoszenie dodatkowego zawodnika lub trenera w trakcie rundy zasadniczej do 
5.06.2022r. - 250,00 zł, 
5) zgłoszenie dodatkowego zawodnika lub trenera w trakcie rundy zasadniczej po 
5.06.2022 - 2500,00 zł, 
6) zgłoszenie zawodnika do sezonu niezgodnie z regulaminem 2.5 (reprezentowanie 
jednego klubu) kara finansowa w wysokości - 2500 zł. 

 

Opłatę startową wraz z opłatami za licencje zawodnicze i trenerskie najpóźniej do   dnia 
30.03.2022 r. przelewem na  konto. 
7.1.1.1. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłat będzie doliczona dodatkowa 
opłata w wysokości 300 złotych. 
7.1.1.2. Jeżeli klub wystawia drużyny do rozgrywek w Ekstralidze i I Lidze, otrzymuje 
zniżkę na opłaty startowe 20% dla KAŻDEJ drużyny grającej w Ekstralidze, I lidze. Zniżka 
nie dotyczy klubu, który zgłasza porozumienie o współpracy, ani klubów 
współpracujących. 
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7.1.2. Kary regulaminowe  i dyscyplinarne: 
1) opłata za walkower - 2000,00 zł za każdy mecz, 
2) zgłoszenie protestu/odwołania  - 500,00 zł, 

3) wycofanie się klubu z rozgrywek po 31.03.2022r. będzie związane z nałożeniem przez PZBall 
kary w wysokości 6000 zł, 

4) za nieprzestrzeganie „Przepisów gry w baseball”, zarządzeń i decyzji Zarządu oraz 
niniejszego Regulaminu na kluby, zawodników i osoby towarzyszące będą nakładane kary 
dyscyplinarne zgodnie z „Regulaminem dyscyplinarnym  PZBall”, 

5) uczestnictwo w zawodach zawodnika nieposiadającego prawa udziału w nich – walkower 
dla przeciwnika oraz kara grzywny 1000 zł; 

6) za usiłowanie lub dokonanie rozmyślnego oddania lub zdobycia punktów w meczu w 
zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek, będących w sprzeczności z zasadami 
sportowymi  - wymierza się kary: 

a) klubom - kary pieniężne w wysokości 5000 zł, karę przeniesienia do niższej klasy, 
b) wobec zawodników stosuje się kary określone Regulaminem Dyscyplinarnym oraz 

przewidziane prawem. 
7.1.3. Kary porządkowe za przewinienia  klubów: 

1) nieterminowe wysłanie protokołu zawodów do KS PZBall w przypadku rozgrywania 
meczu z sędziami klubowymi – kara grzywny w wysokości 200   zł; 

2) brak zawiadomienia o zawodach drużyny przeciwnika, Biura, KS PZBall, sędziów – kara 
grzywny w wysokości 200 zł; 

3) opóźnione nadesłanie zawiadomienia o zawodach – kara grzywy w wysokości 200  zł; 

4) zgubienie oryginału protokołu zawodów/karty meczu – kara grzywny 200   zł; 
5) niezgłoszenie w terminie boiska do rozgrywek  – kara grzywny w wysokości 200 zł; 

7.2. Orzeczone kary, które nie zostały wyegzekwowane w danym sezonie, podlegają wykonaniu w 
następnym sezonie. 

7.3. Opłata za walkower musi być wpłacona najpóźniej pięć dni po ogłoszeniu walkoweru (liczy się 
data wpływu środków na konto PZBall). Jeżeli drużyna nie zapłaci danej kwoty nie może 
przystąpić do kolejnego meczu, a kolejny mecz będzie również uznany za  walkower. 

 
8. KADRA NARODOWA 

8.1.1. Każdy klub ma obowiązek, w sposób udokumentowany, skutecznie poinformować 
swoich zawodników o fakcie powołania ich do Kadry Narodowej. 

8.1.2. Klub nie może zniechęcać i/lub powstrzymać zawodnika od gry w Kadrze Narodowej. 
Udokumentowany fakt takich działań będzie wiązał się z nałożeniem przez PZBall kary 
finansowej na klub i możliwością zawieszenia tego klubu w danych rozgrywkach w 
przypadku powtórzenia się takich działań. 

8.1.3. W przypadku gdy powołanie zawodnika na zgrupowanie, sprawdzian, konsultację lub   
mecz Kadry Narodowej rodzi zwiększone ryzyko pogłębienia skutków odniesionej kontuzji, 
wówczas uprawniony przedstawiciel  klubu może zwrócić się do  trenera  Kadry Narodowej 
z prośbą o zwolnienie tego zawodnika z powołania i/lub turnieju. Jeśli w wyniku ustaleń, 
podjęta zostanie decyzja, że zawodnik nie powinien uczestniczyć w danym wydarzeniu, 
wówczas nieobecność zawodnika nie będzie uznane jako złamanie zasady wsparcia Kadry 
Narodowej. 



Załącznik  
do Uchwały nr 8/2022  

Zarządu PZBALL 
z dnia 27.02.2022 

 

9. TYTUŁU, NAGRODY. UDZIAŁ W ZAWODACH WBSC  EUROPE 
9.1. Zwycięzca EKSTRALIGI otrzymuje tytuł Mistrza Polski w baseballu, pamiątkowy Puchar i do 25 

złotych medali. 

9.2. Mistrz Polski uzyskuje przywilej do reprezentowania PZBall w rozgrywkach WBSC Europe w 
kolejnym sezonie. 

9.3. W przypadku wycofania się z przywileju, o którym mowa powyżej, pierwszeństwo zgłoszenia 
wniosku ma Wicemistrz Polski. 

9.4. W przypadku zdobycia przez drużynę tytułu Mistrza Polski i jednocześnie Pucharu Polski w tym 
samym sezonie, drugim zespołem zgłoszonym do rozgrywek WBSC Europe może być w 
kolejności: 

1) drużyna wicemistrza Polski, 
2) drugie miejsce Pucharu Polski, 

3) trzecia drużyna Ekstraligi. 

9.5. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich Klubów w rozgrywkach WBSC Europe i 
nieokreślonych niniejszym  regulaminem mają zastosowanie przepisy WBSC Europe. 

9.6. Druga drużyna w końcowej klasyfikacji ESKTRALIGI zdobywa 2 miejsce otrzymuje tytuł 
Wicemistrza Polski w baseballu oraz puchar i do 25 srebrnych  medali. 

9.7. Trzecia drużyna w końcowej klasyfikacji EKSTRALIGI otrzymuje pamiątkowy puchar i do 25 
brązowych medali. 

9.8. W przypadku ufundowania przez PZBall „Trofeum” dla Klubu, który zdobędzie I miejsce w 
Rozgrywkach Ekstraligi, jest ono wręczane Klubowi i pozostaje w Klubie przez okres jednego 
sezonu. Klub jest zobowiązany do należytego przechowania Trofeum i odpowiada za 
ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić trofeum w stanie nienaruszonym 
do biura PZBALL najpóźniej na 30 dni przed ostatnią kolejką Rozgrywek   Ekstraligi. 

9.9. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia Trofeum na stadionie wręczane jest wyłącznie 
Trofeum, ufundowane przez PZBall. Nie dopuszcza się możliwości wręczania innych nagród. 
Zawodnicy Klubu odbierają Trofeum  w oficjalnych strojach  meczowych. 

 
10. WIZERUNEK 

10.1. PZBall jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 
dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw Klubów, emblematów 
oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji zawodów 
Ekstraligi. Na żądanie, Kluby muszą wyposażyć PZBall – bez dodatkowej opłaty – we właściwy 
materiał, jak i stosowną dokumentację. PZBall jest upoważniona do sporządzenia 
fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem 
publikacji. 

10.2. PZBall jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących rozgrywek 
Ekstraligi, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraligi, rozgrywek Ekstraligi, logo, 
znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody PZBall oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz    wskazówkami PZBall 

10.3. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów Ekstraligi stanowią własność PZBall 
Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami 
PZBall. 

10.4. PZBall w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek Ekstraligi 
poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Ekstraligi lub produktu przez niego 
wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do  uwzględnienia 
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nazwy Sponsora Tytularnego  Ekstraligi  lub produktu przez  niego wskazanego w tekście 
regulaminu. 

10.5. PZBall zastrzega sobie prawo roszczeń od działań Klubów wykorzystujących prawa medialne, 
marketingowe, organizacyjne przynależne dla PZBall. 

10.6. 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, 
czyli element renomy Związku, jest jego dobrem osobistym podlegającym ochronie. Podkreślić 
należy, że renoma jest jednym z podstawowych dóbr osobistych Związku, o ile nie 
najważniejszym. Upowszechnianie nieprawdziwych, szkalujących, nierzetelnych  (ect.) 
informacji w środkach masowego przekazu, social mediach i innych narusza dobre imię 
(renomę) Polskiego Związku Baseballu i Softballu zgodnie z art. 24 § 1.kc. Zarząd ma prawo 
zawiesić lub ukarać członka Związku za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Każde 
naruszenie dobrego imienia (renomy) PZBall zostanie zgłoszone do organów  ścigania. 

10.7. Do celów marketingowych i promocyjnych każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach 
Ekstraligach jest zachęcana aby dostarczyć mailowo 5 zdjęć z każdego rozegranego meczu. 
Zdjęcia powinni znaleźć się w skrzynce biura PZBallu w pierwszy poniedziałek po zakończeniu 
meczu. 

 
11. PRZEPISY KOŃCOWE 

11.1. Prawo interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi  PZBall 

11.2. Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2022 
11.3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą nr 8/2022 w dniu 27.02.2022  roku. 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu  Ekstraligi Baseballu 

 
Zgłoszenie do rozgrywek Ekstraligi Baseballu w sezonie 2022 

1) Nazwa  statutowa: …………………………………….. 

2) Nazwa drużyny (nie będąca tożsama z nazwą żadnego innego podmiotu zarejestrowanego w 

PZBall) do stosowania w iScore i Flashscore: ………………………….. 

3) Adres  klubu do  korespondencji: ………………………………. 

4) Nr telefonu, maila do osoby/osób upoważnionych przez klub do kontaktu w sprawach rozgrywek 

(maksymalnie 3 osoby): 

Imię i Nazwisko Funkcja Nr telefonu 
maila 

   

   

   

5) Adres  klubowej  poczty  elektronicznej: ………………………………. 
W przypadku podania niewłaściwego adresu e-mail lub jego zmiany bez powiadomienia Biura PZBall, 

wszelką korespondencję wysłaną na wskazy e-mail traktuje się jako prawidłowo  doręczoną. 
6) Adres internetowej  strony klubowej lub oficjalnego kanału social mediów: ……….. 

 
7) Nr polisy NNW SPORT i data ważności: ……………………………….. 

 
8) „Domowy” obiekt sportowy na którym będą rozgrywane zawody jako    gospodarz: 
- nazwa:  …………………… 
- administrator/podmiot  zarządzający obiektem:  ……………….. 
- adres; ……………………. 
- telefon  do administratora; ………………. 
9) Rezerwowy obiekt sportowy, na którym będą rozgrywane zawody jako gospodarz w przypadku 

braku możliwości gry na obiekcie podanym jako „domowy”: 
- nazwa:  …………………… 
- administrator/podmiot  zarządzający obiektem:  ……………….. 
- adres; ……………………. 
- telefon  do administratora; ………………. 

 

Pieczęć klubowa Pieczątka i podpis osoby/osób  upoważnionych 
 
 

TERMIN PRZESŁANIA DANYCH DRUŻYNY UPŁYWA 15 marca 2023   r. 

na adres  mailowy  pzball@baseballsoftball.pl 

mailto:pzball@baseballsoftball.pl
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Załącznik nr 2 

do regulaminu  Ekstraligi Baseballu 
 
 

Lista zgłoszeniowa drużyny do rozgrywek Ekstraligi Baseballu na sezon 2022 
 

Nazwisko Imię Pozycja na 
boisku 

(maks. 3) 

Przynależność 
Klubowa 

i data umowy 
wypożyczenia 

Data 
ważności 
badań 
lekarskich 

PESEL Nr Licencji Podpis 

zawodnik 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Trenerzy uprawnieni do prowadzenia  drużyny 
 

Nazwisko Imię Nr licencji 
   
   
   

Osoby towarzyszące uprawnione do reprezentowania  drużyny 
 

Nazwisko Imię funkcja 
   
   
   
   

Pieczęć klubowa Pieczątka i  podpis  osoby/osób upoważnionych 
 
 
 

TERMIN PRZESŁANIA LISTY ZGLOSZENIOWEJ  DRUŻYNY UPŁYWA 30 MARCA 2023  r. 

na adres  mailowy  pzball@baseballsoftball.pl 

mailto:pzball@baseballsoftball.pl
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Wzór karty badań lekarskich 
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