
 

POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 
Polish Baseball and Softball Federation 

 
pzball@baseballsoftball.pl 

 
KOMUNIKAT nr 56/2022 

ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 
z dnia 8 listopada 2022 roku 

 
dotyczy zgłoszenia drużyn klubowych do rozgrywek i zawodów seniorskich  

w baseballu i softballu na sezon 2023. 
 

W związku z potrzebą wdrażania niezbędnych działań w projektowaniu regulaminów, preliminarza 
wydarzeń, rozgrywek ligowych, zawodów i eventów prowadzonych przez PZBall 
i przygotowania się do realizacji zadań przy wsparciu z programów Ministerstwa Sportu  
i Turystki w 2023 roku, Zarząd Związku postanawia ogłosić nabór zgłoszeń do rozgrywek i zawodów 
baseballu seniorów w sezonie 2023.  

1. Niemniejszym ogłasza się: 

1.1. Nabór zgłoszeń do rozgrywek i zawodów baseballu seniorów w sezonie 2023. 

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu w terminie 
do 20 listopada 2022 roku. 

1.2. Ogłosić nabór zgłoszeń do rozgrywek i zawodów softballu seniorów w sezonie 2023. 

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Komunikatu w terminie 
do 30 listopada 2022 roku. 

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

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

2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Klubu formularz, należy 
przesłać drogą elektroniczną, w postaci skanu, na adres pzball@baseballsoftball.pl 

3. Warunki i zobowiązania dotyczące udziału w rozgrywkach i zawodach oraz warunki i zobowiązania 
organizatorów zawodów w sezonie 2023 zostaną określone odrębnym komunikatem lub zawarte 
zostaną w danym regulaminie. 

4. Podane w niniejszym komunikacie terminy są terminami obligatoryjnymi. 

 
Zarząd PZBall  

Otrzymują:  
Kluby  
Kolegium Sędziów  
Wydział Dyscypliny 
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POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 
Polish Baseball and Softball Federation 

 
pzball@baseballsoftball.pl 

Załącznik nr 1  
do Komunikatu nr 56/2022 

z dnia 7 listopada 2022 r. 
Zarządu PZBall 

 
ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK SENIORÓW w BASEBALLU w SEZONIE 2023 

Niniejsze zgłoszenie nie jest wnioskiem o wydanie licencji klubowej na sezon 2023 
 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 20 listopada 2022 roku 
 

ROK 2023       Zaznacz „X”  

EKSTRALIGA BASEBALLU    

I LIGA - POLSKA LIGA BASEBALLU  

PUCHAR POLSKI 

 
 
 
 
 

Nazwa drużyny do stosowania w iScore/Flashscore/statystykach:  

Adres klubu do korespondencji, Dane teleadresowe, tel. 
Kontaktowy, Adres email, 

 

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

 

Adres internetowej strony klubowej lub oficjalnego kanału social 
mediów 

 

Nr polisy NNW SPORT i data ważności  

„Domowy” obiekt sportowy na którym będą rozgrywane zawody 
jako gospodarz: 

- nazwa: …………………………………………………………… 

- podmiot zarządzający obiektem: …………….…….. 

- adres; ……………………………………………………………. 

- telefon do administratora; …………………………….. 

Rezerwowy obiekt sportowy, na którym będą rozgrywane zawody 
jako gospodarz w przypadku braku możliwości gry na obiekcie 
podanym jako „domowy 

- nazwa: …………………………………………………………… 

- podmiot zarządzający obiektem: ……….………….. 

- adres; ……………………………………………………………. 

- telefon do administratora; ……………………………. 

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. 

 
Pieczęć klubowa 

 
 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych 

lub czytelny podpis 
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POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 
Polish Baseball and Softball Federation 

 
pzball@baseballsoftball.pl 

 

Załącznik nr 2  
do Komunikatu nr 56/2022 

z dnia 7 listopada 2022 r. 
Zarządu PZBall 

 
ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK SENIOREK w SOFTBALLU w SEZONIE 2023 

Niniejsze zgłoszenie nie jest wnioskiem o wydanie licencji klubowej na sezon 2023 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30 listopada 2022 roku 

 
ROK 2023      Zaznacz „X”  

POLSKA LIGA SOFTBALLU KOBIET    

PUCHAR POLSKI 
 

Nazwa drużyny do stosowania w 
iScore/Flashscore/statystykach: 

 

Adres klubu do korespondencji, Dane teleadresowe, tel. 
Kontaktowy, Adres email, 

 

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

 

Adres internetowej strony klubowej lub oficjalnego kanału 
social mediów 

 

Nr polisy NNW SPORT i data ważności  

„Domowy” obiekt sportowy na którym będą rozgrywane 
zawody jako gospodarz: 

- nazwa: …………………………………………………………… 

- podmiot zarządzający obiektem: …………….…….. 

- adres; ……………………………………………………………. 

- telefon do administratora; …………………………….. 

Rezerwowy obiekt sportowy, na którym będą rozgrywane 
zawody jako gospodarz w przypadku braku możliwości gry 
na obiekcie podanym jako „domowy 

- nazwa: …………………………………………………………… 

- podmiot zarządzający obiektem: ……….………….. 

- adres; ……………………………………………………………. 

- telefon do administratora; ……………………………. 

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. 

 
Pieczęć klubowa 

 
 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych 

lub czytelny podpis 
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