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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja sistem tekmovanja v baseballu za člane v 
okviru Zveze za baseball in softball Slovenije (v 
nadaljevanju: ZBSS). 

2. člen 

Tekmuje se po veljavnem Registracijskem pravilniku ZBSS in 
Tekmovalnem pravilniku ZBSS. 

3. člen 

Tekmovanja se pričnejo aprila in se predvidoma končajo 
oktobra. 

4. člen  

Tekmovanja vodi komisar tekmovanja, ki ga imenuje Izvršni 
odbor (v nadaljevanju: IO) ZBSS. Vsa obvestila komisarja v 
skladu s tem pravilnikom se štejejo za ustrezna samo, če so 
pravočasno poslana na email naslov tekmovanja.clani@zbss.si. 

Rezultati tekmovanja se redno objavljajo v biltenu, ki ga 
izdaja komisar tekmovanja, in na spletni strani za katero 
skrbi oseba, ki jo pooblasti IO ZBSS. 
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II. SISTEM TEKMOVANJA 

5. člen 

Državno prvenstvo poteka ligaško. Tekme se igrajo ob nedeljah 
ob 10:00.  

V primeru, da ekipa igra v mednarodnem tekmovanju, ki ga 
priznava ZBSS, se tekme lahko igrajo v soboto dopoldne ali 
nedeljo popoldne. Čas začetka tekme določi komisar tekmovanja. 

Če ekipi odigrata medsebojne tekme v mednarodnem tekmovanju, 
ki ga priznava ZBSS, se tekme priznajo tudi za državno 
prvenstvo. Če ena od ekip na tekmi ne igra v skladu s tem 
pravilnikom, se šteje, da je ta ekipa tekmo izgubila brez 
boja. Če je vzrok na strani obeh ekip, se tekma šteje za 
neodigrano. 

5.a člen 

Pokal Slovenije se odigra kot turnir na izpadanje z eno tekmo 
med nasprotnikoma v vsakem krogu. Pare ekip določi žreb. 

6. člen 

Ekipa mora vsaj 5 dni pred tekmo o izostanku udeležbe 
obvestiti komisarja. 

Če se ekipa udeleži tekme, vendar zaradi kakršnegakoli razloga 
tekma ne more biti regularna, se pa kljub temu odigra (obstaja 
seznam igralcev in zapisnik), ekipa ni kaznovana. Če je vzrok 
za neregularnost na strani ene ekipe, se tekma šteje da je ta 
ekipa tekmo izgubila brez boja. Če je vzrok na strani obeh 
ekip, se tekma šteje za neodigrano. 

Domača ekipa mora za tekmo zagotoviti dva sodnika in enega 
zapisnikarja. 

Domača ekipa je dolžna obvestiti komisarja tekmovanja o 
rezultatu tekme najkasneje do polnoči na dan tekme. 

Vso dokumentacijo (sezname igralcev, rezultat tekme po 
menjavah) je domača ekipa dolžna predati komisarju najkasneje 
3 dni po tekmi. 



III. UVRSTITEV 

7. člen 

Za zmago na posamezni tekmi dobi ekipa eno točko, za poraz pa 
nič točk. Neodločen rezultat ni možen. 

8. člen 

Vrstni red na lestvici se določi glede na osvojeno število 
točk. Če imata več ekip enako število točk, se vrstni red 
določa po vrstnem redu v skladu s CEB pravilnikom Competition 
Rules (poglavje 13, odstavek i). 

9. člen 

Državni prvak Slovenije v baseballu v kategoriji članov lahko 
v naslednji sezoni zastopa Republiko Slovenijo na evropskem 
pokalu (European Cup).  

V kolikor lahko Slovenija na evropskem pokalu (European Cup) 
nastopi z dvema ekipama, drugo mesto pripada zmagovalcu 
pokala, če ta ni bil izveden pa drugouvrščeni ekipi državnega 
prvenstva. 

V primeru neudeležbe katere od ekip ali v primeru, če je ista 
ekipa državni prvak Slovenije v baseballu v kategoriji članov 
in pokalni prvak, mesto pripada naslednji najvišje uvrščeni 
ekipi v zaključku državnega prvenstva. 

IV. OMEJITVE 

10. člen 

OMEJITVE ZA TUJCE: 

• število registriranih tujcev na ekipo ni omejeno, vendar 
smejo na igrišču nastopati naenkrat največ 4 tujci, 

• igralci tujci ne smejo hkrati igrati na pozicijah lovilca in 
metalca. 

OMEJITVE ZA METALCE, KI V TEKOČI SEZONI DOPOLNIJO 20 LET ALI 
MANJ: 

Metalec lahko meče največ 4 menjave na dan. 



Če igralec meče vsaj eno menjavo, na uradni tekmi ne sme 
metati 1 dan. 

OMEJITEV ZA MLAJŠE IGRALCE: 

Najmanjša starost igralca je 14 let. 

Igralec, ki je mlajši od 15 let mora imeti za igranje 
opravljen test sposobnosti, ki ga predpiše IO ZBSS. 

Igralec, ki je mlajši od 18 let mora imeti za igranje v 
članski ekipi pisno soglasje staršev. 

11. člen 

Dvojno licenco se lahko pridobi le za mednarodne tekme. Dvojno 
licenco lahko pridobijo le igralci ekip, ki ne nastopajo v 
mednarodnih tekmovanjih. Za izdajo dvojne licence za igranje v 
ekipi drugega kluba potrebuje igralec soglasje matičnega 
kluba. V eni sezoni lahko igralec pridobi samo eno dvojno 
licenco, ki se glasi na točno določeno ekipo. Če ima klub 
prijavljeni dve ekipi, od katerih ena igra v mednarodnih 
tekmovanjih, imajo igralci, prijavljeni v ekipi, ki v 
mednarodnih tekmovanjih ne igra, avtomatsko dvojne licence, 
lahko pa namesto tega zaprosijo za izdajo dvojne licence v 
ekipi drugega kluba. Dvojne licence odobri komisar tekmovanja 
in jih objavi v biltenu. 

12. člen 

Omejitve veljajo na vseh uradnih tekmovanjih pod okriljem 
ZBSS. 

13. člen 

Kdor krši omejitve 10. ali 11. člena tega pravilnika, na 
pritožbo nasprotne ekipe izgubi tekmo in se kaznuje v skladu s 
Tekmovalnim pravilnikom ZBSS. 

VI. REGISTRACIJA 

14. člen 

Vsak klub plača za registracijo v tej kategoriji 500 EUR (tudi 
če ima v tej kategoriji več ekip). Registracija velja za 
celotno sezono in je možna samo v roku, ki ga razpiše ZBSS.  



V kolikor klub ne poravna pravočasno zneska registracije, se 
rezultati njegovih ekip ne upoštevajo za uvrstitev v državnem 
prvenstvu. 

15. člen 

Ekipa ne sme nastopati pod drugim klubom, v kolikor je matični 
klub registriran v ZBSS. 

VII. KAZNI 

16. člen 

Če ekipa vsaj 5 dni pred tekmo o izostanku udeležbe na tekmi 
ne obvesti komisarja tekmovanj, se kaznuje s 50 EUR. 

Če ekipa o izostanku udeležbe na tekmi ne obvesti komisarja 
tekmovanj, se kaznuje s 100 EUR. 

Če domača ekipa ne zagotovi vsaj enega sodnika, se kaznuje s 
50 EUR. 

Če domača ekipa o rezultatih tekem najkasneje do polnoči na 
dan tekem ne obvesti komisarja tekmovanj, se kazunje s 50 EUR.  

Če domača ekipa najkasneje v 3 dneh po tekmi komisarju ne 
preda dokumentacije, se kaznuje s 50 EUR. 

17. člen 

V primeru kršenja pravil komisar odloči skladno s pravilniki. 
Pritožbe na komisarjevo odločitev rešuje komisija za pritožbe. 
Odločitev komisije za pritožbe je dokončna. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

18. člen 

Ta pravilnik je sprejel IO ZBSS na svoji seji dne __________ 
in prične veljati takoj. 

Boris Vehovec  
predsednik ZBSS


