POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU ISOFTBALLU

REGULAMIN
ROZGRYWEK PUCHARU POLSKI w
SOFTBALLU KOBIET
w SEZONIE 2022

REGULAMIN ROZGRYWEK PUCHARU POLSKI SENIOREK w
SOFTBALLU w SEZONIE 2022
Załącznik do uchwały nr 27/2022
Zarządu PZBALL z dnia 2 czerwca 2022

1. Postanowienia ogólne
1.1. Rozgrywki Pucharu Polski Seniorek prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi
w:
1) Przepisach gry w Softball fast pitch playing rules 2022-2025,
2) Regulaminie PLSK,
3) niniejszym Regulaminie,
4) oraz obowiązujących uchwał i decyzji Zarządu PZBALL dotyczących rozgrywek.
1.2. Kluby biorące udział w rozgrywkach kierują lub otrzymują korespondencję –
komunikaty, pisma, w sprawach rozgrywek pocztą elektroniczną lub pocztą
tradycyjną. Adres do korespondencji elektronicznej pzball@baseballsoftball.pl
1.3. Oficjalnym kanałem komunikacji jest także strona internetowa PZBALL
www.baseballsoftball.pl
2. Podmiot organizujący i organ prowadzący rozgrywki
2.1. Podmiotem organizującym rozgrywki Pucharu Polski Seniorek jest PZBall, a Kluby w
nich uczestniczące, w sprawach związanych z rozgrywkami, podlegają bezpośrednio
PZBall.
2.2. PZBall powierza organizację rozgrywek klubowi Gepardy Żory
2.3. Decyzje w sprawach organizacyjnych podejmuje:
1) w sprawach dotyczących organizacji Zarząd PZBall;
2) w sprawach bieżących Komisja Techniczna, w przypadkach braku powołania
Komisji Technicznej, odpowiednio do kompetencji:
- sędzia główny zawodów,
- Kolegium Sędziów,
- Wydział Dyscypliny,
- Prezydium PZBall,
- Zarząd PZBall;
3) postępowania dyscyplinarne prowadzi Wydział Dyscypliny PZBall i wydaje
decyzje 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;
a) rozpatrywanie spraw wykroczeń dyscyplinarnych, których wpłynęło
odwołanie od decyzji w I instancji należy do Zarządu PZBall.
3. Uczestnicy rozgrywek
3.1. W rozgrywkach uczestniczą:

1) deklarujące udział drużyny:
1.2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny klubów będących
członkami zwyczajnymi PZBall, nie będącymi dłużnikami PZBall i
posiadającymi licencję klubową.
1.3. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny,
zobowiązuje do stosowania następujących zasad:
1.3.1.
Zawodniczki, mogą reprezentować tylko jedną drużynę
podczas trwania rozgrywek.
4. System rozgrywek
4.1. Przy zgłoszeniu się czterech drużyn rozgrywki odbywają się wg. systemu każdy z
każdym plus finał.
4.2. W finale biorą udział dwie najwyżej rozstawione drużyny po meczach w systemie
każdy z każdym (kolejność w tabeli jest rozstrzygana zgodnie z regulaminem PLSK).
4.3. Harmonogram meczów:

SOBOTA, 11.06.2022:
Mecz 1. 09:00 – 11:00 - #1 vs #4
Mecz 2. 11:30 – 13:30 - #2 vs #3
Mecz 3. 14:00 – 16:00 - #4 vs #3
Mecz 4. 16:30 – 18:30 - #1 vs #2

NIEDZIELA, 12.06.2022:
Mecz 5. 9:00 – 11:00 - #1 vs #4
Mecz 6. 11:30 – 13:30 - #2 vs #3
Finał 14:00 – 16:00

4.4. Drużyny zostaną przydzielone do harmonogramu na podstawie losowania,
którego wyniki zostaną udostępnione klubom w osobnym komunikacie.
5. Zasady finansowe uczestnictwa
5.1. Kluby zgłaszające się do Pucharu Polski nie biorący udziału w zawodach PLSK
wpłacają wpisowe w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100) na
rachunek bankowy PZBall nr PKO BP 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145 z
podaniem tytułu wpłaty (PZBall Puchar Polski kobiet sezon 2022)
5.2. Kluby będące gospodarzami zawodów pokrywają wszystkie koszty organizacji, w
tym koszty delegacji sędziów zgodnie z zasadami i wg. stawek ustalonych przez
Zarząd PZBall.
5.3. Kluby przyjezdne pokrywają koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, a także
inne związane z uczestnictwem członków swojej drużyny w zawodach w charakterze
gości.
6. Zgłoszenie do rozgrywek i udział w nich
6.1. Drużyny przystępujące do rozgrywek zobowiązane są do przesłania formularza
zgłoszeniowego w terminie do 9 czerwca 2022 roku. Formularz stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu, także do pobrania ze strony www.baseballsoftball.pl w
zakładce „Dołącz do nas”.

6.2. Klub zgłaszający drużynę do rozgrywek zobowiązany jest przesłać imienną listę
zgłoszeniową zawodniczek oraz osób towarzyszących zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, także do pobrania ze strony
www.baseballsoftball.pl w zakładce „Dokumenty”.
6.3. W rozgrywkach o Puchar Polski Seniorek w softballu wiek zawodniczek określa
regulamin PLSK.
6.4. Zawodniczki uczestniczący w rozgrywkach o Puchar Polski Seniorek w softballu
muszą posiadać aktualną licencję PZBall. Koszty aktualizacji lub wyrobienia licencji
wynosi 25 złotych za każdego zawodnika.
6.5. Za rezygnację z udziału po zgłoszeniu do PP zostanie na klub nałożona kara
finansowa w wysokości 300 PLN. Klub rezygnujący będzie zobowiązany do wpłaty
kary na konto PZBall do dnia 30.08.2022 pod rygorem zawieszenia klubu w innych
rozgrywkach PZBallu.

7. Protesty
7.1. Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia przepisów.
7.2. Protest musi być wniesiony na piśmie z równoczesnym wpłaceniem kaucji w
wysokości 500 złotych na rachunek bankowy PZBALL PKO BP 21 1020 1156
0000 7702 0065 4145 z podaniem tytułu w terminie 48 godzin od zakończenia
zawodów. Protest bez wpłacenia kaucji nie będzie rozpatrywany.
7.3. Protest musi zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty jego wpływu. Dopuszcza
się wydłużenie terminu, ale nie może on przekroczyć 30 dni od daty jego wpływu.
7.4. Decyzję w sprawie powtórzenia zawodów w skutek naruszenia przepisów przez
sędziów podejmuje PZBall po zaciągnięciu opinii Kolegium Sędziów.
8. Nagrody
8.1. Zwycięzca rozgrywek Pucharu Polski Seniorek w softballu otrzymuje od Polskiego
Związku Baseballu i Softballu puchar.
8.2. Zzdobywca Pucharu Polski w Softballu ma prawo reprezentowania kraju w

europejskich rozgrywkach
9. Postanowienia końcowe
9.1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach
szczególnych, nieuregulowanych jego postanowieniami przysługuje Zarządowi
PZBall.

Załącznik nr 1 do regulaminu Pucharu
Polski w Softballu

Zgłoszenie do rozgrywek Pucharu Polski w Softballu w sezonie 2022
1)

Nazwa statutowa: ……………………………………..

1)

Nazwa drużyny (nie będąca tożsama z nazwą żadnego innego podmiotu zarejestrowanego w
PZBall) do stosowania w iScore i Flashscore: …………………………..

2)

Adres klubu do korespondencji: ……………………………….

3)

Nr telefonu, maila do osoby/osób upoważnionych przez klub do kontaktu w sprawach
rozgrywek (maksymalnie 3 osoby):
Imię i Nazwisko

Funkcja

Nr telefonu
maila

4)
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.
5)

Adres internetowej strony klubowej lub oficjalnego kanału social mediów: ………..

Pieczęć klubowa

Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych

TERMIN PRZESŁANIA DANYCH DRUŻYNY UPŁYWA 9 czerwca 2022 r.
na adres mailowy pzball@baseballsoftball.pl

Załącznik nr 2 do regulaminu Pucharu
Polski w Softballu

Lista zgłoszeniowa drużyny do rozgrywek Pucharu Polski w Softballu na sezon 2022
Klub : …………………………………...…..
Nazwisko

Imię

Nr Licencji

Trenerzy uprawnieni do prowadzenia drużyny
Nazwisko

Imię

Nr licencji

Osoby towarzyszące uprawnione do reprezentowania drużyny
Nazwisko

Pieczęć klubowa

Imię

funkcja

Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych

TERMIN PRZESŁANIA LISTY ZGLOSZENIOWEJ DRUŻYNY UPŁYWA 9 czerwca 2022 r.
na adres mailowy pzball@baseballsoftball.pl

