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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja sistem tekmovanja v baseballu za kadete v
okviru Zveze za baseball in softball Slovenije (v nadaljevanju:
ZBSS).
2. člen
Tekmuje se po veljavnem Registracijskem pravilniku ZBSS,
Tekmovalnem pravilniku ZBSS in Sistemu tekmovanja v baseballu za
kadete 2019.
3. člen
Tekmovanja se igrajo na zunanjih igriščih po razporedu komisarja
in se pričnejo aprila ter se predvidoma končajo oktobra.
4. člen
Tekmovanja vodi komisar, ki ga imenuje Izvršni odbor (v
nadaljevanju: IO) ZBSS.
Vsa obvestila komisarju v skladu s tem pravilnikom se štejejo za
ustrezna samo, če so pravočasno poslana na email naslov:
komisar@zbss.si.
Rezultati tekmovanja se redno objavljajo v biltenu, ki ga izdaja
komisar tekmovanja, in na spletni strani ZBSS.
II. SISTEM TEKMOVANJA
5. člen
Redni del tekmovanja za državno prvenstvo poteka ligaško
dvokrožno.
Tekme se igrajo ob torkih, rezervni termini so ob prostih
četrtkih, sobotah ali nedeljah.
Tekme med tednom se pričnejo ob 17.00, med vikendom pa ob 11:00.

Tekme trajajo 7 menjav oziroma največ 1h 45 minut.
V menjavi lahko napadalna ekipa doseže največ 5 točk.
6. člen
Končnica državnega prvenstva poteka ob torkih, rezervni termini
so ob prostih četrtkih, sobotah ali nedeljah.
Prvouvrščeni iz rednega dela igra z drugouvrščenim za prvo
mesto, tretjeuvrščeni igra s četrtouvrščenim za tretje mesto in
tako naprej.
Tekme se v končnici igrajo na 2 dobljeni tekmi.
Če tekma odpade, jo komisar prestavi na prvi prost rezervni
termin.
Tekme končnice se igrajo po sledečem sistemu:
- Prva tekma se igra pri višje uvrščeni ekipi, naslednja tekma
pri nižje uvrščeni ekipi in tako se izmenjujeta do zadnje
tekme.
- Tekme, ki se igrajo med tednom, se pričnejo ob 17.00.
- Tekme, ki se med vikendom, se pričnejo ob 11.00 ali ob 14.00.
7. člen
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 denarno kaznovana.
Če je
je ta
ekip,
točke

vzrok za neregularnost na strani ene ekipe, se šteje, da
ekipa tekmo izgubila brez boja. Če je vzrok na strani obeh
se tekma šteje za neodločeno, torej nobena od ekip ne dobi
za zmago.

Sodnike na tekmo delegira ZBSS. Tekme končnice morata soditi dva
sodnika.

III. UVRSTITEV
8. člen
Za zmago na posamezni tekmi dobi ekipa eno točko, za poraz pa
nič točk.
Neodločen rezultat je možen samo v primeru, da gre za
neregularno tekmo, kjer je razlog za neregularnost na obeh
straneh. V tem primeru se tekma zabeleži z rezultatom 0:0, torej
nobena od ekip ne dobi točke za zmago.
9. člen
Vrstni red na lestvici se določi glede na osvojeno število točk.
Če imata dve ali več ekip enako število točk, se vrstni red
določa skladu z WBSC/Confederation of European Baseball (v
nadaljevanju:CEB) pravilnikom Official Competition Rules.
10. člen
Zmagovalec končnice je državni prvak Republike Slovenije v
baseballu v kategoriji kadeti.
IV. OMEJITVE
11. člen
Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke, ki so ali bodo v
koledarskem letu dopolnili 12 do 15 let.
OMEJITEV ZA METALCE:
Vsak metalec lahko meče na tekmo skupno 3 menjave in največ 5
menjav na dan.
Če igralec meče največ 3 menjave, na uradni tekmi ne sme metati
naslednja 2 dneva. Če igralec meče več kot 3 menjave, na uradni
tekmi ne sme metati naslednje 3 dni.

OMEJITEV ZA POGOJNIKE:
Pravico nastopanja imajo tudi trije igralci za vsako ekipo, ki
izpolnjujejo enega od pogojev:
- ki so ali bodo v koledarskem letu dopolnili 16 let, vendar ne
smejo igrati na poziciji metalca,
- ki so ali bodo v koledarskem letu dopolnili 11 let, vendar
lahko igrajo samo v outfieldu.
OMEJITEV ZA NEREGISTRIRANE IGRALCE:
Na tekmovanju lahko nastopajo samo igralci in igralke,
registrirani pri ZBSS. Seznam vodi sekretar zveze, vodje ekip pa
morajo imeti na vseh tekmah potrjeno tekmovalno listo igralcev.
Če želi na tekmi za ekipo zaigrati še neregistriran igralec,
lahko tak igralec igra pod pogojem, da ima s seboj veljavni
osebni dokument, s katerim dokazuje svojo starost.
Tak igralec mora biti na seznamih označen kot neregistriran.
Igralec lahko kot neregistriran igra za ekipo samo na eni tekmi.
Klub ga mora registrirati pri ZBSS najkasneje do naslednje tekme
oziroma v roku 14 dni od prvega nastopa.
12. člen
Trenerji ekip morajo imeti za vse svoje igralce, prisotne na
tekmah potrjene tekmovalne liste in osebne dokumente za še ne
registrirane igralce.
Vodja ekipe mora za vsako tekmo napisati seznam igralcev, ki ga
je pred vsako tekmo dolžan dati sodniku. Igralci, za katere
veljajo posebne omejitve po 10.a členu, morajo biti na seznamu
jasno označeni.
13. člen
Tekma je veljavna, če ima ekipa vsak trenutek na igrišču 9
svojih igralcev.

14. člen
Mlajši metalec (v tekočem letu ne bo dopolnil 15 let) meče z
razdalje 16 metrov od domače baze. V primeru, da trener ekipe
presodi, da je metalec zmožen metati z metalčeve deske, lahko
meče tudi od tam. Metalec med tekmo ne sme menjati razdalje
meta.
Kadeti metalci, ki v tekočem letu dopolnijo 15 let, morajo
metati z metalčeve deske.
15. člen
Dvojno licenco se lahko pridobi le za mednarodne tekme. 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 za
igranje v ekipi, ki igra v mednarodnem tekmovanju, lahko pa
namesto tega zaprosijo za izdajo dvojne licence v ekipi drugega
kluba.
Dvojne licence odobri komisar tekmovanja in jih objavi v
biltenu.
16. člen
Tekme se igra z nerabljenimi žogami Wilson A1030 ali Teammate
TM130 ali LouD LDA-400. Poleg teh so dovoljene tudi žoge, ki so
dovoljene na tekmah članov.
17. člen
Omejitve iz tega pravilnika veljajo na vseh uradnih tekmovanjih
za kadete pod okriljem ZBSS.

18. člen
Kdor krši omejitve iz 11., 12. ali 13. člena tega pravilnika, na
pritožbo nasprotne ekipe izgubi tekmo in se kaznuje v skladu s
Tekmovalnim pravilnikom ZBSS.
V. REGISTRACIJA
19. člen
Višino tekmovalnine določi IO s sklepom.
Registracija velja za celotno sezono in je možna samo v roku, ki
ga razpiše ZBSS.
VI. VARNOST
20. člen
Lovilci (catcherji) morajo obvezno nositi zaščitna sredstva.
Obvezna zaščitna sredstva so čelada z masko za obraz, prsni
ščitnik in ščitniki za noge.
Vsi igralci morajo obvezno nositi ščitnike za moda.
Vsi igralci v napadu morajo obvezno nositi zaščitno čelado.
Odmetavanje čelade med tekom je prepovedano.
21. člen
Sodniki morajo pred tekmovanjem izvršiti pregled (apel), na
katerem preverijo, ali ekipe izpolnjujejo varnostne kriterije.
Če sodniki ugotovijo pomanjkljivosti oziroma neizpolnjevanje
varnostnih kriterijev skladno z 18.a členom, se igralca pozove,
da odpravi pomanjkljivosti, če jih ne more, mora prenehati z
igranjem.

VII. KAZNI
22. člen
Če ekipa o izostanku udeležbe na tekmi ne obvesti komisarja vsaj
2 dneva pred tekmo (48 ur), se kaznuje s 50 točk.
Če domača ekipa komisarja ne obvesti o rezultatih tekem
najkasneje do polnoči na dan tekem, se kaznuje s 50 točk.
Če domača ekipa komisarju ne preda dokumentacije najkasneje v 3
dneh po tekmi, se kaznuje s 50 točk.
23. 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
24. člen
Ta pravilnik je sprejel IO ZBSS na svoji seji dne ________ in
prične veljati takoj.

Marko Mrdjenovič
predsednik ZBSS

