POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU
Polish Baseball and Softball Federation
pzball@baseballsoftball.pl

UCHWAŁA nr 15/2022
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
w sprawie udziału zawodników i zawodniczek narodowości ukraińskiej w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Baseballu i Softballu w sezonie 2022.

Mając na względzie sytuację na Ukrainie oraz chęć umożliwienia zawodnikom
i zawodniczkom narodowości ukraińskiej, kontynuację kariery sportowej, Zarząd PZBall na
podstawie § 25 pkt 16 Statutu Polskiego Związku Baseballu i Softballu oraz § 4 pkt 10
Regulaminu Pracy Zarządu PZBall, podjął w głosowaniu zdalnym uchwałę, która wprowadza
w regulaminach Ekstraligi Baseballu, Polskiej Ligi Softballu Kobiet, Polskiej Ligi Baseballu – I.Liga
oraz Regulaminie Rozgrywek Młodzieżowych zapisy w sprawie udziału w sezonie 2022
zawodników i zawodniczek narodowości ukraińskiej w rozgrywkach prowadzonych przez Polski
Związek Baseballu i Softballu.
Niniejszym ustala się co następuje:
1. Wprowadza się aneksem nr 1 do Regulaminu Ekstraligi Baseballu, przyjętego uchwałą nr
8/2022 z dnia 27.02.2022r., zapisy dotyczące:
1) limitu zawodników przebywających w danym momencie meczu na boisku
nieposiadjących obywatelstwa polskiego,
2) opłat za zgłoszenie zawodnika w trakcie sezonu zasadniczego,
3) zgłoszenie zawodnika niezgodnie z zasadą reprezentowania jednego klubu.
2.

Wprowadza się aneksem nr 1 do Regulaminu Polskiej Ligi Softballu Kobiet, przyjętego
uchwałą nr 7/2022 z dnia 18.02.2022r., zapisy dotyczące:
1) limitu zawodniczek przebywających w danym momencie meczu na boisku
nieposiadjących obywatelstwa polskiego,
2) opłat za zgłoszenie zawodniczki w trakcie sezonu zasadniczego,
3) zgłoszenie zawodniczki niezgodnie z zasadą reprezentowania jednego klubu.

3. Wprowadza się aneksem nr 1 do Regulaminu Polskiej Ligi Baseballu – I. Liga, przyjętego
uchwałą nr 6/2022 z dnia 10.02.2022r., zapisy dotyczące:
1) limitu zawodników przebywających w danym momencie meczu na boisku
nieposiadjących obywatelstwa polskiego,
2) opłat za zgłoszenie zawodnika w trakcie sezonu zasadniczego,
3) zgłoszenie zawodnika niezgodnie z zasadą reprezentowania jednego klubu.
4. Wprowadza się aneksem nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych, przyjętego
uchwałą nr 5/2022 z dnia 10.02.2022r., zapisy dotyczące uprawnień zawodników do
zawodów.
Aneksy, o których mowa powyżej, stanowią odpowiednio kolejne załączniki do niniejszej
Uchwały.
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5. Zwalnia się kluby z opłat za zgłoszenie zawodnika/zawodniczki w trakcie sezonu
zasadniczego oraz za zgłoszenie zawodnika/zawodniczki niezgodnie z zasadą
reprezentowania jednego klubu pod warunkiem, gdy zawodnik/zawodniczka zgłaszana do
rozgrywek w sezonie 2022 ma na dzień zgłaszania przynależność klubu będącego
członkiem Federacji Ukraińskiej.
6. Z uwagi na działania wojenne, którymi objęte jest terytorium Ukrainy, w celu zgłoszenia do
rozgrywek zawodnika/zawodniczki po rozpoczęciu sezonu, wymaga się pisemnego
oświadczenia Klubu zgłaszającego, że dany zawodnik/zawodniczka nie reprezentuje
innego klubu.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022 roku.

Głosowanie:
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 15/2022
z dnia 04.04.2022r.

ANEKS nr 1
do Regulaminu Ekstraligi Baseballu na sezon 2022

1. W rozdziale 2. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK i UCZESTNICY ROZGRYWEK
dodaje się:
1) punkt 2.2.5.1 w brzmieniu:
„2.2.5.1 Dla legalności zgłoszenia zawodnika mającego obywatelstwo
ukraińskie, w przypadku braku możliwości złożenia dokumentacji
potwierdzającej jego przynależność do klubu będącego członkiem Ukraińskiej
Federacji Baseballu wymagane jest pisemne oświadczenie klubu, że dany
zawodnik nie reprezentuje innego klubu.”
2) punkt 2.3.5.1 w brzmieniu:
„2.3.5.1 Zapis punktu 2.5.3 nie dotyczy zawodników narodowości ukraińskiej z
klubów z terytorium Ukrainy”
3) punkt 2.5.4.3.1 w brzmieniu:
„2.3.5.1 Zapis punktu 2.5.4.3 nie dotyczy zawodników narodowości ukraińskiej
z klubów z terytorium Ukrainy”
4) punkt 2.6.1 w brzmieniu:
„2.6.1 Limit, o którym mowa w pkt. 2.6 nie dotyczy zawodników narodowości
ukraińskiej z klubów z terytorium Ukrainy lecz w danym momencie meczu na
boisku może przebywać dodatkowo maksymalnie 1 zawodnik narodowości
ukraińskiej.”
2. W dziale 7. ZASADY FINANSOWE UCZESTNICTWA
1) punkt 7.1.1.3 w brzmieniu:
„7.1.1.3 Zwalnia się kluby z opłat za zgłoszenie zawodnika narodowości
ukraińskiej w trakcie sezonu zasadniczego oraz za zgłoszenie zawodnika
narodowości ukraińskiej niezgodnie z zasadą reprezentowania jednego klubu
pod warunkiem, że dany zawodnik zgłaszany do rozgrywek w sezonie 2022
miał na dzień zgłaszania przynależność klubu będącego członkiem Federacji
Ukraińskiej.”
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 15/2022
z dnia 04.04.2022r.

ANEKS nr 1
do Regulaminu Polskiej Ligi Softballu Kobiet sezon 2022

1. W rozdziale I. OPŁATY dodaje się:
1) punkt 1.1 w brzmieniu:
„1.1 Zwalnia się kluby z opłat za zgłoszenie dodatkowej zawodniczki
narodowości ukraińskiej w trakcie sezonu zasadniczego oraz za zgłoszenie
zawodniczki narodowości ukraińskiej niezgodnie z zasadą reprezentowania
jednego klubu pod warunkiem, że dana zawodniczka zgłaszana do rozgrywek
w sezonie 2022 miała na dzień zgłaszania przynależność klubu będącego
członkiem Federacji Ukraińskiej.”
2. W rozdziale II. ZAWODNICZKI & TRENERZY dodaje się:
1) punkt 12.1 w brzmieniu:
„12.1 Zapis punktu 12 nie dotyczy zawodniczek narodowości ukraińskiej z
klubów z terytorium Ukrainy”
2) punkt 12.2 w brzmieniu:
„12.2 Limit, o którym mowa w pkt. 12 nie dotyczy zawodniczek narodowości
ukraińskiej z klubów z terytorium Ukrainy lecz w danym momencie meczu na
boisku może przebywać dodatkowo maksymalnie 1 zawodniczka narodowości
ukraińskiej.”
3) punkt 17.1 w brzmieniu:
„17.1 Dla legalności zgłoszenia zawodniczki mającej obywatelstwo ukraińskie,
w przypadku braku możliwości złożenia dokumentacji potwierdzającej jej
przynależność do klubu będącego członkiem Ukraińskiej Federacji Baseballu
wymagane jest pisemne oświadczenie klubu, że dana zawodniczka nie
reprezentuje innego klubu.”
4) punkt 17.2 w brzmieniu:
„17.2 Zapis punktu 17 nie dotyczy zawodniczek narodowości ukraińskiej z
klubów z terytorium Ukrainy”
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 15/2022
z dnia 04.04.2022r.

ANEKS nr 1
do Regulaminu Polskiej Ligi Baseballu – I. Liga w sezonie 2022

1. W rozdziale 2. OPŁATY dodaje się:
1) punkt 2.10.1 w brzmieniu:
„2.10.1 Zwalnia się kluby z opłat za zgłoszenie dodatkowego zawodnika
narodowości ukraińskiej w trakcie sezonu zasadniczego oraz za zgłoszenie
zawodniczki narodowości ukraińskiej niezgodnie z zasadą reprezentowania
jednego klubu pod warunkiem, że dana zawodniczka zgłaszana do rozgrywek
w sezonie 2022 miała na dzień zgłaszania przynależność klubu będącego
członkiem Federacji Ukraińskiej.”
2. W rozdziale 3. ZAWODNICY i TRENERZY
1) punkt 3.5.1 w brzmieniu:
„3.5.1 Limit, o którym mowa w pkt. 3.5 nie dotyczy zawodników narodowości
ukraińskiej z klubów z terytorium Ukrainy lecz w danym momencie meczu na
boisku może przebywać dodatkowo maksymalnie 1 zawodnik narodowości
ukraińskiej.”
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 15/2022
z dnia 04.04.2022r.

ANEKS nr 1
do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych w sezonie 2022

1. W rozdziale 11. PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA ORAZ UPRAWNIENIA DO
ZAWODÓW dodaje się:
1) punkt 11.2.1 w brzmieniu:
„11.2.1 Nie wymaga się potwierdzenia uczęszczania do szkoły na terytorium
Polski dla zawodnika narodowości ukraińskiej posiadającego nr PESEL.”

