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

Regulamin realizacji zadania Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
1. Do zawodów mogą być powoływani zawodnicy z kategorii wiekowej od 9 do 15 lat, w tym wg
kategorii wiekowej ustalonej przez Polski Związek Baseballu i Softballu (PZBALL)
2. W każdym turnieju obowiązywać mogą inne kategorie wiekowe przy założeniu, że kategoria wiekowa
powyżej 12 lat powinna stanowić odrębną grupę rozgrywkową.
3. 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 oraz nie przechodzenia z grupy wiekowej 9-12 lat do grupy wiekowej 13-15
(według przepisów PZBALL)
4. Wydarzenia towarzyszące i działania promocyjne: − imprezy i uroczystości planowane przed
meczami lub w przerwach pomiędzy meczami wymagają wcześniejszego uzgodnienia z osobą
upoważnioną przez Organizatora, a w wyjątkowych przypadkach z Komisją Techniczną w której udział
bierze przedstawiciel Zarządu.
5. KRYTERIA NABORU DO ZAWODÓW:
5.1. Do projektu w pierwszej kolejności dopuszczane są drużyny zorganizowane w stowarzyszeniach
sportowych, SKS i grupach tzw. małoligowych pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej pełne
prawa obywatelskie
5.2. Każdy może zgłosić do zawodów dowolną ilość drużyn,
5.3. Uczestnik winien posiadać aktualną licencję PZBALL lub ważną legitymację szkolną,
5.4. Uczestnik musi posiadać aktualną kartę zdrowia lub zaświadczenie z orzeczeniem o braku
przeciwskazań zdrowotnych orzeczony przez lekarza,
5.5. Uczestników do zawodów zgłasza Klub lub szkoła lub mała liga na podstawie karty zgłoszenia,
5.6. Uczestnik, który startuje w zawodach może zostać powołany do Kadry Narodowej w danej kategorii
na wniosek trenera klubowego.
5.7. Celem rejestracji zawodnika uczestnik wypełnia listę w danej kategorii wiekowej zgodnie
ze wzorem określonym przez organizatora. Lista może być uzupełniania w ciągu danych
zawodów.
5.8. W przypadku rejestracji „online” wymagane jest przedłożenie oryginału listy w czasie zawodów.
6. PRAWA WIZERUNKOWE:
− drużyny uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia oraz
udzielenia należytego wsparcia PZBAll przy realizacji praw telewizyjnych i pokrewnych praw
medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek.
W szczególności oznacza to, iż organizator ma obowiązek przygotować obiekt z zaleceniami PZBall,
na którym rozgrywany będzie dany mecz. Nie dotyczy transmisji streamingowych realizowanych przez
klub.
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- W przypadku transmisji telewizyjnych, także z wykorzystaniem platform internetowych, na usługę
polegająca na realizacji transmisji „live” oraz zapisu do Internetu meczów baseballowych nie wymaga
się zgody na transmisje streamingowe realizowane prze kanały klubowe,
− PZball zastrzega sobie prawo do zamieszczenia reklam Partnerów podczas transmisji, użycia
fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli
klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, szkół, emblematów oraz koszulek meczowych. organizator jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audiowizualnych materiałów, które
mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem publikacji,
− 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,
7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
7.1. Uczestnik zgłasza uczestnictwo w poszczególnych zawodach według zasad
niniejszego regulaminu oraz regulaminów szczegółowych imprez.
7.2. Kluby dokonują zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych w terminie wyznaczonym przez
Organizatora
7.3. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drużyn/ny do zawodów po terminie zgłoszeń pod warunkiem,
kiedy nie zburzy to harmonogramu zawodów lub pozwolą na to warunki organizacyjne. Ostateczną
decyzję podejmuje Organizator.
7.4. Uczestniczące w zawodach drużyny dofinansowują wydatki związane z zakwaterowaniem,
wyżywieniem, ubezpieczeniem, dojazdem na miejsce zawodów i inne.
7.5. Klub zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi zawodów na odprawie technicznej
lub przed pierwszym meczem danej drużyny dokumentów określonych w pkt.4 − Dopuszcza się
przeprowadzenie spotkania technicznego przed zawodami w formule on-line.
7.6. Jeżeli Organizator 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. − odmowa uczestnictwa lub ostentacyjne naruszenie zapisów
dotyczących uczestnictwa w ceremoniach oficjalnego otwarcia lub zamknięcia zawodów jest
wyrazem niesportowego zachowania.
7.7. Za wszystkie szkody spowodowane przez członków ekip, zawodników odpowiada Klub, Szkoła,
opiekun a Związek nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności za zaistniałe szkody.
8. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW
8.1. Obowiązkiem Organizatora przed zawodami jest przekazanie do Biura Związku, nie później niż na
14 dni przed zawodami, informacji zawierającej w szczególności: − miejsca lub miejsc rozgrywania
zawodów wraz ze wskazaniem adresu, − terminu odprawy technicznej i weryfikacji dokumentów, −
datę i godzinę rozpoczęcia zawodów, − harmonogramu czasowego lub programu zawodów; −
przewidywaną godzinę uroczystego otwarcia i zakończenia zawodów, − w przypadku gdy zawody
kończą się w niedzielę, rekomenduje się przewidywać zakończenia zawodów do godz. 15.00. − imię i
nazwisko osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w sprawie zawodów, − kserokopię lub skan
ważnego ubezpieczenia OC organizatora imprez, − informacji o wpłacie kaucji w wysokości ustalonej
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8.2. Organizator publikuje oficjalny program zawodów w miejscu rozgrywania zawodów, na
własnej stronie internetowej oraz w miarę możliwości innych mediach.
8.3. W uzasadnionych przypadkach, po zamknięciu listy zgłoszeniowej, organizator może zgłosić do
akceptacji PZBALL inny harmonogram zawodów, a w uzasadnionych przypadkach system rozgrywek,
uwzględniający zobowiązania reklamowe i promocyjne organizatora
8.4. W przypadkach losowych związanych z przebiegiem zawodów Organizator w uzgodnieniu z
uczestnikami może ustalić nowy rozkład gier zawodów oraz niezwłocznie przekazać tę informację do
biura Związku.
8.5. Ceremonie otwarcia oraz zamknięcia lub dekoracji zwycięzców uznaje się jako ważny element
zawodów sportowych, a organizator winien zadbać o odpowiednią oprawę techniczną tych ceremonii,
jeżeli zostały przewidziane w programie zawodów.
8.6. Organizator w miarę możliwości prowadzi elektroniczny zapis meczu z wykorzystaniem aplikacji
umożliwiającej zapis i eksport statystyki przebiegu zawodów.
8.7. Korespondencja związana z organizacją zawodów prowadzona jest on-line z wykorzystaniem
oficjalnego adresu poczty elektronicznej organizatora i Biura Związku.
8.8. Obowiązkiem organizatora jest zapewnić dostęp do obiektu, który: − winien być przygotowany
zgodnie z wymogami dla danej dyscypliny; − winny posiadać parametry zapewniające właściwą jakość
nawierzchni boisk podczas zawodów.
8.9. Jeżeli wskazane przez sędziów istotne nieprawidłowości w przygotowaniu obiektu do zawodów,
uniemożliwiające ich odbycie zgodnie z „Przepisami gry w baseball” i "Baseball5" i ustaleniami PZBall,
nie zostaną usunięte w realnym czasie umożliwiającym zakończenie zawodów zgodnie z
obowiązującymi przepisami, to sędziowie są uprawnieni do ich odwołania lub zakończenia meczu.
8.10. Zawody mogą odbywać się wyłącznie na obiektach i boiskach dopuszczonych do użytku.
8.11. Obowiązkiem organizatora podczas zawodów jest: − zapewnić odpowiednią liczba pomieszczeń
dla sędziów oraz szatni dla drużyn, − zapewnić odpowiednie łącze internetowe na potrzeby
prowadzenia elektronicznego zapisu meczy on-line, − zapewnić urządzenie lub urządzenia
elektroniczne umożliwiające prowadzenie zapisu meczu on- line, − zapewnia porządek na obiekcie
sportowym przed, w trakcie i po zawodach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
bezpieczeństwa uczestników zawodów, − 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.
8.12. W przypadku nieobecności opieki medycznej na zawodach: − Sędzia główny zawodów może
podjąć decyzję o ich odwołaniu lub po konsultacji i za zgodą zainteresowanych drużyn i komisji
technicznej opóźnienia zawodów, − 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 lub przełożeniu zawodów należy
wyłącznie do sędziów, − fakty, o których mowa powyżej winny zostać opisane w protokole zawodów i
sprawozdaniu.
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9. ORGANIZATOR ZAWODÓW ZAPEWNIA:
9.1. W każdych zawodach przewidywane są nagrody: puchary i dyplomy, medale okolicznościowe za
uczestnictwo, nagrody indywidualne statuetki, nagrody rzeczowe: - trofea i nagrody za najlepsze
miejsca w zawodach i w miarę możliwości pamiątkowe upominki dla uczestników za udział,
− w najmłodszych kategoriach 9-12 lat (Teeball, Młodzik) rekomenduje się dawanie wyłącznie nagród
drużynowych lub dla każdego uczestnika.
− w kategoriach 13-16 (Junior Młodszy, Junior) na podstawie prowadzonych protokołów rekomenduje
się przyznanie nagród indywidualnych,
− PZBall zabezpiecza na finały - puchary oraz medale. Puchar „ Fair Play” dla zawodnika lub drużyny:
- replikowanie medali odbywa się za zgodą PZBall na wniosek o przyznanie większej puli medali.
10. WYKORZYSTANIE LOGOTYPÓW:
10.1. Obowiązkiem Organizatora zawodów jest zapewnienie odpowiedniego wizerunku Związku i
MSport poprzez stałe wyeksponowanie elementów graficznych z logo Związku i Msport
10.2. Obowiązkiem organizatora po zawodach jest: - w terminie 14 dni od zakończenia zawodów, bez
względu na zapis meczy on-line, przekazać do biura Związku pełny raport z organizacji i przebiegu
zawodów, a złożenie raportu jest obowiązkowe, − nie złożenie raportu stanowić będzie podstawę do
wyciągnięcia wobec Klubu konsekwencji, w tym finansowych.
10.3. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Związek.
10.4. Zobowiązuje się organizatorów do zamieszczania informacji o w mediach, prasie lokalnej,
regionalnej, stronach internetowych klubu, szkoły, małej ligi na plakatach informacyjnych o
turnieju, zaproszeniach, mediach, internecie, na dyplomach, koszulkach, medalach, pucharach
10.5. W miarę możliwości należy prowadzić streaming na żywo - relacje z wykorzystaniem platformy
youtube.com PZBall
10.6. Organizator zobowiązany jest do podania informacji z kim należy się kontaktować (tel, e-mail,
adres) w sprawach organizacji i udziału w zawodach. − Organizatorzy zawodów prowadzonych pod
auspicjami PZBall zobowiązani są do zamieszczania oficjalnych i aktualnych logotypów Związku oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki w materiałach i informacjach wydawanych w związku z zawodami, −
wymaga się każdorazowej akceptacji materiałów promocyjno-informacyjnych zawierających logotypy
PZBall. − Organizator, na obiektach na których odbywają się zawody pod patronatem PZBall, zapewnia
odpowiedni wizerunek Związku i Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez stałe wyeksponowanie
elementów graficznych z logo Związku z zachowaniem zasad ochrony znaków graficznych. −
pierwszeństwo wyboru miejsca zamieszczenia znaków graficznych przysługuje Związkowi oraz
Partnerom strategicznym zawodów, − w przypadku nie zachowania powyższego warunku PZBall może
wycofać patronat wraz z konsekwencjami finansowymi dla organizatora.
11. Związek zastrzega sobie prawo odebrania praw organizatora w kolejnym roku, jeśli ten nie
przestrzega lub nie zastosuje się do ustalonych zapisów niniejszego regulaminu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WEEKEND MAŁEJ LIGI 2022
13 - 15.05.2022

Nr rezerwacji:……………...
Wpłynęło:…………………..
(wypełnia Mała Liga)

Nazwa ligi/drużyny:………………………………….………………………………………………….
Numer ligi:………………………………………………………………………………………………...
Data i godzina przyjazdu:………………………………………………………………………………
Data i godzina wyjazdu:………………………………………………………………………………...
Kategoria/Ilość drużyn: (JLB/Grand Prix U15, JLS Grand Prix U15, LLB, LLS, SLB, SLS)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Ilość osób:…………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za odbiór kluczy (opiekun na każdą grupę – min 18 lat)
………………………………………………………………………………………..……………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………….
Dane do faktury/noty księgowej:

Adres do wysyłki:

Nazwa organizacji:……………………………

……………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………….

Adres:……………………………………………
NIP:……………………………………………………
…………………………………………………….

……………………………………………….

Osoba dokonująca rezerwacji: …………………………………………………………………………
Imię i nazwisko (czytelnie)

Tel. Komórkowy: ……………………………

E-mail: ……………………………………...

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Regulaminu użytkowania Centrum Małej Ligi
w Kutnie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………
Data

……………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

REGULAMIN UŻYTKOWANIA CENTRUM MAŁEJ LIGI
1.

Na terenie Centrum Małej Ligi obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania, wnoszenia
alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.X.1982, Dz.U. 1982 r. Nr 35 poz. 230, Dz. U.
2002 r. Nr 147 poz. 1231, art.14, 16). Spożywanie napojów alkoholowych na terenie
Centrum stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2.

Na terenie Centrum Małej Ligi obowiązuje całkowity zakaz palenia (dotyczy również epapierosów), poza trzema wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami do palenia
(Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych z 2.11.1995, Dz.U.1996, nr 10, poz.55, zezm). Nieprzestrzeganie zakazu
palenia grozi karą grzywny do 500 zł.

3.

Korzystanie z obiektów Małej Ligi jest dozwolone tylko za zgodą zarządcy Centrum i w
obecności pełnoletniego trenera/opiekuna. Rezerwację obiektów należy zgłaszać w
biurze Małej Ligi.

4.

Trener/opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej grupy oraz mienia
podczas pobytu w Centrum Małej Ligi.

5.

Trener/opiekun grupy korzystającej z boisk, urządzeń lub pomieszczeń jest
odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z nich. Wszelkie uszkodzenia powstałe
podczas użytkowania Centrum należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Małej Ligi lub
ochronie.

6.

Utrzymanie boisk i pomieszczeń w czystości jest warunkiem korzystania z nich.

7.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko i wyłącznie na parkingu przy Stadionie im.
E. Piszka lub przy budynkach internatów.

8.

Zakaz wprowadzania zwierząt na teren Centrum.

9.

Mała Liga może odmówić pobytu w Centrum osobom zakłócającym spokój i porządek.

10.

Zakaz handlu na terenie Centrum bez pozwolenia zarządcy

11.

Na terenie Centrum o Małej Ligi obowiązuje zakaz używania wszelkiego rodzaju
dronów.

12.

Wszystkich korzystających z Centrum Małej Ligi obowiązuje
regulamin.

Centrum.

powyższy

Biuro tel. + 48 24 254 45 69
E – mail: europe@littleleague.org
Ochrona obiektu: + 48 727 503 283
+ 48 691 355 720
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE
STRAŻ MIEJSKA
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998
999
+48 24 253 12 57

