


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
ROZGRYWEK o PUCHARU POLSKI SENIORÓW 

w BASEBALLU w SEZONIE 2023 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Rozgrywki Pucharu Polski Seniorów prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi 
w: 

1) Przepisach gry w baseball, 
2) Regulaminie Ekstraligi Baseballu, 
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 Seniorów jest PZBall, a Kluby w 

nich uczestniczące, w sprawach związanych z rozgrywkami, podlegają bezpośrednio 
PZBall. 

2.2. PZBall może powierzyć organizację rozgrywek lub daną fazę rozgrywek innemu 
podmiotowi. 

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) drużyny Ekstraligi Baseballu, 
2) deklarujące udział w rozgrywkach drużyny Polskiej Ligi Baseballu - I. Ligi, 
3) deklarujące udział drużyny innych klas rozgrywkowych. 

3.2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny klubów będących członkami 
zwyczajnymi PZBall, nie będącymi dłużnikami PZBall i posiadającymi licencję 
klubową. 

3.3. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje 
do stosowania następujących zasad: 
1) Zawodnicy, którzy brali udział w jednej rundzie nie mogą brać udziału w innej 

drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny 
awansują dalej. 

2) Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy 
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najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w następnym meczu 
w drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 
3) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas 
rozgrywkowych, w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje 
zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

4. System rozgrywek 
4.1. Rozgrywki odbywają się wg. systemów i zasad określanych przez podmiot 

organizujący. 
4.2. Rozgrywki prowadzone są systemem pucharowym w formule jednego meczu (bez 

rewanżu), tzn., że drużyny przegrywające odpadają. 
4.3. Gospodarzem w danym meczu rundy eliminacyjnej i ¼ finału jest drużyna z niższej 

klasy rozgrywkowej. W przypadku tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz 
wyłoniony zostanie w drodze losowania. 

4.4. Rozgrywki rozpoczynamy od fazy ¼ finału. W przypadku nieparzystej liczby drużyn 
w ¼ finałów, wolny los do ½ finału otrzyma zdobywca Pucharu Polski z 
poprzedniego roku. 

 
4.5 W 1/4 finału uczestniczy maks. 8 zespołów z klucza: 
1) Drużyny Ekstraligi Baseballu, które w sezonie 2022 zajęły miejsca I – IV tworzą koszyk A 
2) drużyna z miejsca V Ekstraligi Baseballu oraz I. Ligi Baseballu tworzą koszyk B 

 
Pary są kojarzone w drodze losowania z podziałem na koszyki A i B. 

 
4.5. Zasady losowania par ¼ finału Pucharu Polski 
1) Losowanie par odbywa się naprzemiennie, które tworzą drabinkę rozgrywkową. 
2) Drabinka rozgrywkowa wypełniana jest w kolejności losowania tj. pierwszą losowaną 

drużyną z pary jest zespół z koszyka A 

 
 



 
 

 

 
4.6. Półfinały: 

1) W 1/2 finału uczestniczą 4 drużyny – zwycięzcy meczów ¼ finału. 
2) Drużynę grającą jako gospodarz wyznacza się w drodze losowania, 

 
 

4.7. Finał Pucharu Polski: 
1) Zwycięzcy półfinałów rozegrają jeden mecz finałowy. Drużynę grającą jako 

gospodarz wyznacza się w drodze losowania, 
2) Drużyny przegrywające w ½ finału nie rozgrywają meczu o III miejsce, 
3) Organizatorem meczu finałowego jest Klub wyłoniony w drodze konkursu we 

współpracy z PZBall. 
4) Termin ½ finału i finału ustala PZBall w uzgodnieniu z organizatorem. 

4.8. Losowania na poszczególnych etapach rozgrywek przeprowadza Zarząd PZBall 
 z zachowaniem transparentności i poczuciu bezstronności wykorzystując 
możliwości transmisji streamingowej.  

4.9. Zawody Pucharu Polski mężczyzn muszą zakończyć się zwycięstwem jednej z 
drużyn. 

5. Zasady finansowe uczestnictwa 
5.1. Kluby zgłaszające się do Pucharu Polski nie biorący udziału w zawodach  

Ekstraklasy Baseballu i PBL - I.Ligi wpłacają wpisowe w wysokości 500 złotych 
(słownie: 500 złotych) na rachunek bankowy PZBall nr PKO BP 21 1020 1156 
0000 7702 0065 4145 z podaniem tytułu wpłaty (PZBall Puchar Polski mężczyzn 
sezon 2022) 

5.2. Kluby będące gospodarzami zawodów (niezależnie od klasy rozgrywkowej) 
pokrywają wszystkie koszty organizacji, w tym koszty delegacji sędziów zgodnie z 
zasadami i wg. stawek ustalonych przez Zarząd PZBall, za wyjątkiem finałów, 
którego koszty obsługi sędziowskiej zawodów pokrywa PZBall. 

5.3. Kluby przyjezdne pokrywają koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, a także 
inne związane z uczestnictwem członków swojej drużyny w zawodach w charakterze 
gości. 

 
5.4. W rozgrywkach o Puchar Polski Seniorów w baseballu wiek zawodników określa 

regulamin Ekstraligi Baseballu. 
 
5.5. 1.1. Zgłoszenie do rozgrywek i udział w nich Klub zgłaszający drużynę do 

rozgrywek zobowiązany jest przesłać imienną listę zgłoszeniową zawodników 
oraz osób towarzyszących  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 
Regulaminu. 

5.6. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach o Puchar Polski Seniorów w baseballu 
muszą posiadać aktualną licencję PZBall. Koszty aktualizacji lub wyrobienia licencji 
wynosi 30 złotych za każdego zawodnika. 

5.7. Za rezygnację z udziału po rozpoczęciu eliminacji PP zostanie na klub nałożona kara 
finansowa w wysokości 500 PLN. Klub rezygnujący będzie zobowiązany do zapłaty 
kary na konto PZBall do dnia 30.06.2023 pod rygorem zawieszenia klubu w innych 
rozgrywkach PZBallu. 

 
6. Zasady rozgrywania meczów 

6.1. Mecze są rozgrywane w systemie 9 zmianowym do czasu wyłonienia zwycięzcy. 



 
 

 

Jeśli po 9 zmianach wynik jest nierozstrzygnięty to 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. 
Szczegółowe zasady rozgrywania zmian dodatkowych jak również wcześniejszego 
zakończenia meczu określa się na podstawie Regulaminu Ekstraligi na sezon 2023. 

6.2. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiają 
kontynuowanie meczu Sędzia Główny może zdecydować o przerwaniu meczu. Jeśli w 
momencie przerwania meczu było rozegrane minimum pięć pełnych zmian to mecz 
można uznać za rozstrzygnięty. 
6.3. Mecz finałowy jest sędziowany w obsadzie 3 sędziów oraz zapisem w systemie 

iScore. 
6.4. Stawki sędziowskie oraz zasady zwrotu kosztów podróży sędziów do ¼ finału są 

takie same jak w rozgrywkach Polskiej Ligi Baseballu – I. Ligi, a w ½ i finale wg 
stawek Ekstraligi Baseballu. 

7. Terminarz rozgrywek 
7.1. Rozgrywki odbywają się w terminach zatwierdzonych przez PZBALL 

8.1.1. Zawody eliminacyjne mogą odbywać się 
- w dni wolne od pracy nie wcześniej niż o 11.00 
- w dni robocze nie wcześniej niż o 15.00 
Odstępstwa od powyższych ustaleń mogą mieć miejsce jedynie za zgodą 
PZBall na wspólny wniosek klubów. 

8.1.2. Zawody przełożone, odwołane lub które muszą być powtórzone muszą być 
rozegrane nie później niż do zakończenia danej rundy. 

8.1.3. Zawody nie mogą zostać przełożone w przypadku braku możliwości 
uczestnictwa w zawodach określonej przepisami gry liczby zawodników, kontuzji 
zawodników lub braku uprawnień zawodnika. 

8.1.4. Przełożenie zawodów może być dokonane na pisemny wniosek Klubu, za 
zgodą przeciwnika. 

8. Przerwanie i odwołanie zawodów 
8.1. Uprawnionymi do odwołania zawodów są: 

1) do momentu rozpoczęcia meczu  - PZBALL 
2) w dniu zawodów  - sędziowie 

Odwołanie zawodów może nastąpić w oparciu o odpowiednie zapisy Regulaminu Ekstraligi. 

9. Protesty 
9.1. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów, dotyczące interpretacji 

przez nich „Przepisów gry w baseball”, nie podlegają rozpatrzeniu. 
9.2. Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia przepisów. 
9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. Decyzję w sprawie powtórzenia zawodów wskutek naruszenia „Przepisów gry w 
baseball” przez sędziów podejmuje PZBall po zasięgnięciu opinii Kolegium 
Sędziów. 

10. Nagrody 
10.1. Zwycięzca rozgrywek Pucharu Polski Seniorów w baseballu otrzymuje od 





 
 

Załącznik 
do regulaminu Pucharu Polski w Baseballu 

 

 
 

Lista zgłoszeniowa drużyny do rozgrywek Pucharu Polski w Baseballu na sezon 2023 
Klub : …………………………………...….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ZGŁOSZENIOWEJ DRUŻYNY UPŁYWA 10 kwietnia 2023 r. 
na adres mailowy pzball@baseballsoftball.pl 

Nazwisko Imię Pozycja na 
boisku 
(maks. 3) 

Przynależność 
Klubowa 
I data umowy 
wypożyczenia 

jeśli dotyczy) 

Nr Licencji Podpis 
Zawodnika 
wymagany 
najpóźniej 
przed 
pierwszym 
meczem 
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