SISTEM TEKMOVANJA V
BASEBALLU ZA ČLANE
2018

I. Splošne določbe ..........................................2
II. Sistem tekmovanja ....................................... 2
III. Uvrstitev ..............................................6
IV. Omejitve ................................................ 7
V. Registracija .............................................8
VI. Kazni ...................................................8
VII. Prehodne in končne določbe ............................. 9

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,
Tekmovalnem pravilniku ZBSS in Sistemu tekmovanja v baseballu
za člane 2018.
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, ter na spletni stran ZBSS.
II. SISTEM TEKMOVANJA
5.a člen
Redni del državnega prvenstva poteka ligaško. Tekme se igrajo
na turnirjih, ki praviloma potekajo ob sobotah, rezervni
termin so nedelje in proste sobote. Tekme trajajo 9 menjav. V
primeru treh prijavljenih ekip se tekme začnejo ob 15.00, v
primeru več prijavljenih ekip pa se prva tekma začne ob 11.00,
druga pa ob 15.00.
Če je število potrebnih turnirjev večje ali enako številu
ekip, je vsaka ekipa dolžna organizirati ustrezno število
turnirjev. V primeru, da število turnirjev ni deljivo s
številom ekip, se ekipe lahko prijavijo k organizaciji
presežnih turnirjev. Če kandidata za organizacijo ni, komisar

z žrebom določi igrišče, na katerem se turnir igra, stroški pa
se razdelijo med vse prijavljene ekipe.
Rezervni termini za igranje tekem so nedelje ali sicer po
koledarju proste sobote.
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
neodločeno, torej nobena od ekip ne dobi točke za zmago.
Sistem tekmovanja v rednem delu je odvisen od števila
prijavljenih ekip.
3 EKIPE: TRIKROŽNI SISTEM
KROG

IGRIŠČE 1

PROSTA EKIPA

1. KROG

A : B

C

2. KROG

B : C

A

3. KROG

C : A

B

4. KROG

B : A

C

5. KROG

C : B

A

6. KROG

A : C

B

7. KROG

A : B

C

8. KROG

B : C

A

9. KROG

C : A

B

4 EKIPE: TROKROŽNI SISTEM – TEKME KROGA SE ODIGRAJO NA ENEM
IGRIŠČU
KROG

IGRIŠČE 1

1. KROG

A : B, C : D

2. KROG

B : C, D : A

3. KROG

C : A, B : D

4. KROG

B : A, D : C

5. KROG

C : B, A : D

6. KROG

A : C, D : B

7. KROG

A : B, C : D

8. KROG

B : C, D : A

9. KROG

C : A, B : D

5 EKIP: DVOKROŽNI SISTEM – TEKME KROGA SE ODIGRAJO NA ENEM
IGRIŠČU
KROG

IGRIŠČE 1

PROSTA EKIPA

1. KROG

A : D, B : C

E

2. KROG

C : A, D : E

B

3. KROG

E : C, A : B

D

4. KROG

B : E, C : D

A

5. KROG

D : B, E : A

C

6. KROG

D : A, C : B

E

7. KROG

A : C, E : D

B

8. KROG

C : E, B : A

D

9. KROG

E : B, D : C

A

10. KROG

B : D, A : E

C
5.b člen

V končnico državnega prvenstva se uvrstijo 4 najvišje uvrščene
ekipe rednega dela.
Končnica poteka ob sobotah in nedeljah ob 15.00 ali ob 14.00.
Tekme trajajo 9 menjav.
Prvo tekmo je domača ekipa višje uvrščena ekipa iz rednega
dela, nato se ekipi vsako tekmo izmenjujeta.

POLFINALE
Ekipa, ki prva osvoji 2 zmagi, se uvrsti v finale.
FINALE
Ekipa, ki prva osvoji 3 zmage je državni prvak, poražena ekipa
pa osvoji končno 2. mesto v državnem prvenstvu.
KONČNICA Z 2 EKIPAMA:
Ekipi igrata finale.
KONČNICA S 3 EKIPAMI:
Prvouvrščena ekipa po rednem delu se uvrsti direktno v
finale.
Drugo- in tretjeuvrščena ekipa igrata polfinale. Poraženec
polfinala zasede končno 3. mesto v državnem prvenstvu.
KONČNICA S 4 EKIPAMI:
V polfinalu igra prvouvrščena ekipa s četrtouvrščeno ekipo,
drugouvrščena pa s tretjeuvrščeno.
Poraženca polfinala tekmujeta za 3. mesto. Ekipa, ki prva
osvoji 2 zmagi, zasede končno 3. mesto, poražena ekipa pa
končno 4. mesto v državnem prvenstvu.
PREOSTALE UVRSTITVE:
Ekipe, ki se ne uvrstijo v končnico v državnem prvenstvu,
zasedejo mesto, ki so ga zasedale po rednem delu prvenstva.
6. 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 vzrok za neregularnost na strani ene ekipe, se šteje da je
ta ekipa tekmo izgubila brez boja. Če je vzrok na strani obeh
ekip, se tekma šteje za neodločeno, torej nobena od ekip ne
dobi točke za zmago.
Trenerji ekip morajo imeti za vse svoje igralce, prisotne na
tekmah, osebne dokumente ali fotokopije osebnih dokumentov ali
potrjeno tekmovalno listo igralcev.

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. členu, morajo biti na seznamu
jasno označeni.
6.b člen
Sodnike na tekmo delegira ZBSS. Tekme rednega dela sodita
praviloma najmanj dva sodnika. Finalne tekme morata odsoditi
dva sodnika.
Če ekipa v rednem delu ne odigra nobene regularne tekme, je
izločena iz tekmovanja.
III. UVRSTITEV
7. 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.
8. 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 s Confederation of European Baseball (v
nadaljevanju: CEB) pravilnikom Competition Rules.
9. člen
Državni prvak Republike Slovenije v baseballu v kategoriji
članov lahko v naslednji sezoni zastopa Republiko Slovenijo na
najvišjem klubskem prvenstvu v okviru CEB.
Če lahko Republika Slovenija na evropskih klubskih tekmovanjih
nastopa z več ekipami, mesta pripadajo po vrsti naslednjim
najvišje uvrščenim ekipam v državnem prvenstvu.
V primeru neudeležbe kakšne od ekip mesto pripada naslednji
najvišje uvrščeni ekipi v državnem prvenstvu.

IV. OMEJITVE
10. člen
Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke, ki so ali bodo v
koledarskem letu dopolnili 15 let ali več.
OMEJITVE ZA TUJCE (NEDRŽAVLJANE EU):
Število registriranih tujcev na ekipo ni omejeno, vendar smejo
na igrišču nastopati naenkrat največ 4 tujci.
OMEJITEV ZA MLAJŠE IGRALCE:
Igralec, ki je mlajši od 18 let, mora imeti za igranje v
članski ekipi pisno soglasje staršev.
Metalec, ki v tekoči sezoni dopolni 15 let, lahko meče največ
3 menjave na tekmo in največ 5 menjav na dan. Če igralec
odmeče 5 menjav, na uradni tekmi ZBSS ne sme metati naslednja
2 dneva.
Metalec, ki v tekoči sezoni dopolni 16, 17 ali 18 let, lahko
meče največ 5 menjav na dan. Po 5 menjavah ne sme na uradni
tekmi ZBSS metati naslednja 2 dneva.
11. 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.
12. člen
Tekme se igra z nerabljenimi žogami Wilson A1010S, A1010HS1
ali Teammate TM150.

13. člen
Omejitve iz 10. člena veljajo na vseh uradnih tekmah za člane
ZBSS.
14. člen
Kdor krši omejitve iz 10. člena tega pravilnika, na pritožbo
nasprotne ekipe izgubi tekmo in se kaznuje v skladu s
Tekmovalnim pravilnikom ZBSS.
V. REGISTRACIJA
15. člen
Vsaka ekipa plača za registracijo v tej kategoriji 800,00 EUR.
Registracija velja za celotno sezono in je možna samo v roku,
ki ga razpiše ZBSS.
V kolikor ekipa ne poravna pravočasno zneska registracije, se
v državnem prvenstvu razvrsti na zadnje mesto. Če je takih
ekip več, si zadnje mesto delijo. Take ekipe nimajo pravice
igranja v končnici.
16. člen
Ekipa lahko za igranje v rednem delu registrira novega igralca
najkasneje v nedeljo pred tekmo, ki poteka naslednjo soboto.
Ekipa lahko za igranje v končnici registrira novega igralca
najkasneje v nedeljo, 19.8. v tekočem letu.
V primeru registracije po elektronski pošti se upošteva čas,
ko elektronska pošta prispe na strežnik ZBSS. V primeru
registracije preko spleta se upošteva čas, ko je prijava
oddana v sistem.
VI. KAZNI
17. člen
Če ekipa o izostanku udeležbe na tekmi ne obvesti komisarja,
se kaznuje s 100,00 EUR.

18. člen
V primeru kršenja pravil komisar odloči skladno s pravilniki.
Pritožbe na komisarjevo odločitev rešuje komisija za pritožbe.
Odločitev komisije za pritožbe je dokončna.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik je sprejel IO ZBSS na svoji seji dne 10.4.2018 in
prične veljati takoj.
Marko Mrdjenovič
predsednik ZBSS

