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DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  VVIIRRGGIINNIIAA  
AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPoolliiccyy  GGuuiiddeebbooookk  

DDaatteess  ttoo  RReemmeemmbbeerr  iinn  22001188  

  

  

JJaannuuaarryy  11,,  

22001188  
TTeeaammss  ccaann  bbeeggiinn  CCoommppuutteerr  RReeggiissttrraattiioonn  oonn  TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  WWeebbssiittee  

((wwwwww..bbaasseebbaallll..lleeggiioonn..oorrgg))  wwiitthh  NNaattiioonnaall  HHeeaaddqquuaarrtteerrss..  

JJaannuuaarryy  ––

FFeebbrruuaarryy  
DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  MMeeeettiinnggss  hheelldd..  

MMaarrcchh  3311  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  wwiillll  ddoowwnnllooaadd  tthhee  ssttuuddeenntt  ppooppuullaattiioonn  ffoorr  eeaacchh  ppuubblliicc  

aanndd  pprriivvaattee  sscchhooooll  iinn  VViirrggiinniiaa  aanndd  sseenndd  tthhiiss  ffiillee  ttoo  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmeenn  

ttoo  ffoorrwwaarrdd  ttoo  eeaacchh  tteeaamm  mmaannaaggeerr..  

AApprriill  1155  FFiillee  PPllaann  AA  rreeccrruuiittiinngg  mmaappss  aanndd  eexxppllaannaattiioonn  wwiitthh  NNaattiioonnaall  HHeeaaddqquuaarrtteerrss..  TThhiiss  

aapppplliieess  oonnllyy  ttoo  1177tthh  DDiissttrriicctt;;  tthheeyy  aarree  oonnllyy  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  uunnddeerr  PPllaann  AA..  

AApprriill  1155  DDeeaaddlliinnee  ffoorr  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  ttoo  mmaaiill  oorr  eemmaaiill  ffiivvee  ccooppiieess  ooff  

ddeeppaarrttmmeenntt  ppoolliicciieess..  

MMaayy  11  DDiissttrriibbuuttee  AALLBB  SScchhoollaarrsshhiipp  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ppoossttss,,  ccooaacchheess,,  aanndd  ppllaayyeerrss..  

MMaayy  1155  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  SS..AA..  VVaannDDyykkee  IInnssuurraannccee  MMUUSSTT  bbee  ddoonnee  bbyy  CCoommppuutteerr  aanndd  ppaaiidd  

bbyy  ccrreeddiitt  ccaarrdd  oorr  ddeebbiitt  ccaarrdd..  AAfftteerr  tthhiiss  ddaattee  tthhee  ccoommppuutteerr  wwiillll  nnoott  aacccceepptt  yyoouurr  

RRoosstteerr..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee..  LLaattee  ffeeee  ooff  $$220000  cchhaarrggeedd  uunnttiill  

JJuunnee  11sstt  ((ppaarraaggrraapphh  22..0022..11))..  

MMaayy  1155  TTeeaammss  MMUUSSTT  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa..    TThhiiss  iiss  ddoonnee  OONN  

LLIINNEE  wwiitthh  NNaattiioonnaall  wweebbssiittee  bbyy  SSUUBBMMIITTTTIINNGG  TTEEAAMM  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN..    RReeggiissttrraattiioonn  

ffeeeess  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  CCrreeddiitt  CCaarrdd  oorr  DDeebbiitt  CCaarrdd..  

JJuunnee  11  DDEEAADDLLIINNEE  ((AATT  MMIIDDNNIIGGHHTT))  ttoo  RReeggiisstteerr  AAllll  TTeeaammss  oonn  lliinnee  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  

wweebbssiittee..    TThhiiss  iiss  ddoonnee  OONN  LLIINNEE  wwiitthh  NNaattiioonnaall  wweebbssiittee  bbyy  SSUUBBMMIITTTTIINNGG  TTEEAAMM  

RROOSSTTEERR  AAFFTTEERR  TTHHIISS  DDAATTEE,,  TTHHEE  CCOOMMPPUUTTEERR  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  ––  WWIILLLL  NNOOTT  

AACCCCEEPPTT  YYOOUURR  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN..  

JJuunnee  1155  DDiissttrriicctt  CChhaaiirrmmeenn  FFOORRWWAARRDD  tteeaamm  VVAA--AALLBB  FFoorrmm  ##  33''ss  ––  lliissttiinngg  BBaassee  SScchhoooollss  

aanndd  aallll  ootthheerr  sscchhoooollss  tthhaatt  EEAACCHH  tteeaamm  iiss  rreeccrruuiittiinngg  ppllaayyeerrss  ffrroomm  ttoo  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann..  

JJuunnee  1155  TThhee  OORRIIGGIINNAALL  ccooppiieess  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  PPllaayyeerr  TTrraannssffeerr  FFoorrmmss  ((FFoorrmm##  7766))  aanndd  

TTeeaamm  DDeeccllaarraattiioonn  FFoorrmm  ##  7777  MMUUSSTT  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  

CChhaaiirrmmaann  nnoo  llaatteerr  JJuunnee  1100tthh..      TThheenn  vveerriiffiieedd  aanndd  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  bbyy  JJuunnee  1155tthh,,  NNOONNEE  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  aafftteerr  tthhiiss  ddaattee..  

JJuunnee  1155  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  RRuulleess  &&  SScchheedduulleess  aarree  mmaaiilleedd  bbeeffoorree  JJuunnee  1155  ffrroomm  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmeenn  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann..  

JJuunnee  2255  AABBSSOOLLUUTTEE  DDEEAADDLLIINNEE——AAllll  TTeeaamm  RRoosstteerrss  ooff  aallll  PPllaayyeerrss  MMUUSSTT  bbee  AApppprroovveedd  oonn  

lliinnee  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  mmiiddnniigghhtt  ooff  tthhiiss  ddaattee..    

JJuullyy  1155  AALLLL  SScchhoollaarrsshhiipp  AApppplliiccaattiioonnss  MMUUSSTT  bbee  rreecceeiivveedd  aatt  DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  

bbyy  tthhiiss  ddaattee..    NNOONNEE  WWIILLLL  BBEE  AACCCCEEPPTTEEDD  AAFFTTEERR  TTHHIISS  DDAATTEE——NNOO  EEXXCCEEPPTTIIOONNSS..    
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PPAARRAAGGRRAAPPHH  ––  11  ––  CCOONNDDUUCCTT  
  

11..0011  AAnnyy  mmaannaaggeerr,,  ccooaacchh,,  oorr  ppllaayyeerr  wwhhoo  ccoonndduuccttss  hhiimmsseellff  iinn  aann  uunnssppoorrttssmmaannlliikkee  mmaannnneerr  

wwhhiillee  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aannyy  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  aaccttiivviittyy  rreefflleeccttss  aaddvveerrsseellyy  oonn  tthhiiss  

pprrooggrraamm  aanndd  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ffuurrtthheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  NNoo  ppllaayyeerr,,  ccooaacchh,,  oorr  bbaasseebbaallll  

tteeaamm  sshhaallll  hhaarraassss,,  aabbuussee,,  hheecckkllee,,  oorr  mmaakkee  aannyy  uunnccoommpplliimmeennttaarryy  rreemmaarrkkss,,  wwhhaattssooeevveerr,,  

ttoo  aannyy  ooppppoossiinngg  ppllaayyeerr  oorr  tteeaamm  ooffffiicciiaall..  AAnnyyoonnee  vviioollaattiinngg  tthhiiss  rruullee  sshhaallll  bbee  eejjeecctteedd  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ffrroomm  tthhee  ggaammee,,  lleeaavvee  tthhee  bbaallllppaarrkk,,  aanndd  hhaavvee  nnoo  ffuurrtthheerr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  

tteeaamm  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhaatt  ggaammee..  

  

11..0022  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  CCHHEECCKKSS..    DDeessiiggnnaatteedd  IInnddiivviidduuaallss  ttoo  bbee  ssccrreeeenneedd..    BBaacckkggrroouunndd  cchheecckk  

ssccrreeeenniinngg  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  oonn  AALLLL  CCooaacchheess,,  MMaannaaggeerrss,,  aanndd  vvoolluunntteeeerr  ssttaaffff  ooff  JJuunniioorr  

aanndd  SSeenniioorr  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  tteeaammss,,  hheerreeaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““DDeessiiggnnaatteedd  

IInnddiivviidduuaallss””..  

AA..  LLeevveell  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbee  cchheecckkeedd..  AAllll  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk  ssccrreeeenniinnggss  ccoonndduucctteedd  

oonn  DDeessiiggnnaatteedd  IInnddiivviidduuaallss  wwiillll  iinncclluuddee  oonnllyy::    

1. Social security number verification and address history trace  

2. Alias names national search  

3. National criminal database search  

4. National sex offender registry search  

BB..  BBaacckkggrroouunndd  cchheecckk  ddiissqquuaalliiffyyiinngg  ccrriitteerriiaa..  DDiisscclloossuurree  dduurriinngg  aa  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk  

ssccrreeeenniinngg  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissqquuaalliiffyyiinngg  ccrriitteerriiaa  

wwiillll  pprroohhiibbiitt  aann  iinnddiivviidduuaall  ffrroomm  sseerrvviinngg  aass  aa  ccooaacchh,,  mmaannaaggeerr  oorr  vvoolluunntteeeerr  ssttaaffff  ooff  

aa  JJuunniioorr  oorr  SSeenniioorr  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  tteeaamm::    

1. Conviction of a felony  

2. Conviction of a crime involving a minor, regardless of the offense  

3. Conviction of a crime involving force or threat of force against a person  

4. Conviction of a crime in which sexual behavior is an element; including 
“victimless” crimes of a sexual nature (including pornography)  

5. Conviction of a crime involving controlled substances (not 
paraphernalia or alcohol)  

6. Conviction of a crime involving cruelty to animals  

7. Any sex offender registrant  

8. Refusal to undergo background screening  

CC..  YYoouu  MMUUSSTT  ggoo  oonn  tthhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  wweebbssiittee  

hhttttpp::////bbaasseebbaallll..lleeggiioonn..oorrgg  aanndd  ffiillll  oouutt  aann  oonnlliinnee  ffoorrmm  ttoo  ggeett  aa  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk..    

EEaacchh  IInnddiivviidduuaall  mmuusstt  ffiillll  oouutt  aanndd  ppaayy  tthhee  $$1122  ffeeee..    TTeeaamm  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  rroosstteerr  

wwiillll  nnoott  bbee  aapppprroovveedd  uunnttiill  aallll  ccooaacchheess  lliisstteedd  oonn  tthhee  tteeaamm  rroosstteerr  hhaavvee  ppaasssseedd  aa  

bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk..    YYoouurr  nnaammee  sshhoouulldd  NNOOTT  sshhooww  uupp  oonn  TThhee  TTeeaamm  RRoosstteerr  

((NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11))  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ffiirrsstt  hhaavviinngg  aann  AApppprroovveedd  BBaacckkggrroouunndd  CChheecckk..  
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DD..  AAuutthhoorriizzeedd  BBaacckkggrroouunndd  CChheecckk  PPrroovviiddeerr..    AAllll  BBaacckkggrroouunndd  CChheecckkss  ffoorr  DDeessiiggnnaatteedd  

IInnddiivviidduuaallss  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  eexxcclluussiivvee  vveennddoorr  eennggaaggeedd  bbyy  TThhee  AAmmeerriiccaann  

LLeeggiioonn  NNaattiioonnaall  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  ttoo  ccoonndduucctt  bbaacckkggrroouunndd  CChheecckk  ssccrreeeenniinngg  ooff  

DDeessiiggnnaatteedd  IInnddiivviidduuaallss  aanndd  iiss  hheerreeaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““TThhee  PPrroovviiddeerr””..  

EE..  PPRROOVVIIDDEERR::    PPrriioorriittyy  RReesseeaarrcchh  SSeerrvviicceess,,  IInnccll..,,  DDBBAA  ““PPrrootteecctt  YYoouutthh  SSppoorrttss””,,  1144449999  

NN..  DDaaddee  MMoossbbyy  HHwwyy,,  SSuuiittee  220011  SSoouutthh  TTaammppaa,,  FFlloorriiddaa  3333661188;;  

wwwwww..pprrootteeccttyyoouutthhssppoorrttss..ccoomm    

FF..  WWIITTHHOOUUTT  AA  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  CCHHEECCKK,,  YYOOUU  AARREE  NNOOTT  AALLLLOOWWEEDD  OONN  TTHHEE  BBAASSEEBBAALLLL  

FFIIEELLDD  DDUURRIINNGG  PPRRAACCTTIICCEE  OORR  GGAAMMEESS..  

  

11..0033  AAnnyy  ppllaayyeerr,,  ccooaacchh,,  mmaannaaggeerr,,  oorr  ffaann  aaccccoommppaannyyiinngg  aa  tteeaamm  wwiillll  bbee  ssuussppeennddeedd  ffoorr  tthhee  

rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ggaammee,,  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  ooff  rruullee  iinnffrraaccttiioonn,,  iiff  tthheeyy::  

AA..  UUssee  pprrooffaannee  llaanngguuaaggee,,  iinn  aannyy  mmaannnneerr;;  

BB..  SShhooww  aannyy  uunnnneecceessssaarryy  ggeessttuurreess  iinn  pprrootteessttiinngg  aann  uummppiirree’’ss  ddeecciissiioonn..    OOnnllyy  tthhee  

tteeaamm  ccaappttaaiinn  oorr  ccooaacchh  mmaayy  aasskk  ffoorr  aa  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  aa  rruullee,,  bbuutt  sshhoouulldd  nneevveerr  

aarrgguuee;;  

CC..  TThhrrooww  bbaattss  oorr  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt;;  

DD..  MMaakkee  uunnnneecceessssaarryy  ggeessttuurreess  ttoo  ffaannss,,  uummppiirreess  oorr  ooppppoossiinngg  ppllaayyeerrss;;  oorr  

EE..  RReessoorrtt  ttoo  uunnnneecceessssaarryy  rroouugghhnneessss  oonn  tthhee  ppllaayyiinngg  ffiieelldd..  

  

11..0044  TThhee  uussee  ooff  aannyy  ffoorrmm  ooff  ttoobbaaccccoo,,  aallccoohhooll  oorr  iilllleeggaall  ssuubbssttaannccee  bbyy  aa  ppllaayyeerr,,  ccooaacchh,,  

mmaannaaggeerr,,  oorr  uummppiirree  iiss  pprroohhiibbiitteedd  oonn  tthhee  ppllaayyiinngg  ffiieelldd  oorr  aatt  aannyy  ooffffiicciiaall  bbaasseebbaallll  mmeeeettiinngg,,  

ggaatthheerriinngg,,  oorr  ffuunnccttiioonn..  AAnnyy  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  rruullee  wwiillll  ccaauussee  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  

ffrroomm  tthhee  ggaammee,,  mmeeeettiinngg,,  ggaatthheerriinngg,,  oorr  ffuunnccttiioonn..  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rruullee  dduuggoouuttss,,  

ppllaayyeerrss’’  bbeenncchh,,  aanndd  bbuullllppeennss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppllaayyiinngg  ffiieelldd..  

  

PPAARRAAGGRRAAPPHH  --  22  ––  DDeeppaarrttmmeenntt,,  LLeeaagguuee,,  aanndd  TTeeaamm  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
  
22..0011  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  ccoommppeettiittiioonn  sshhaallll  bbee  ppllaayyeedd  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  sseett  ffoorrtthh  aanndd  

aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmeerriiccaanniissmm  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  ppoolliicciieess  sseett  ffoorrtthh  bbyy  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  bbaasseebbaallll  ccoommmmiitttteeee  aanndd  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  rruulleess  aass  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann..  

  

22..0022  EEaacchh  tteeaamm  oorr  PPoosstt  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  iinn  VViirrggiinniiaa  

sshhaallll  ppaayy  aann  eennttrraannccee  ffeeee  ooff$$225500  ffoorr  SSeenniioorr  TTeeaammss  aanndd  $$225500  ffoorr  JJuunniioorr  TTeeaammss  aanndd  

rreeggiisstteerr  wwiitthh  TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa..  RReeggiissttrraattiioonn  iiss  eenntteerreedd  iinn  

tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee  ((wwwwww..lleeggiioonn..bbaasseebbaallll..oorrgg))  aanndd  tthhee  ffeeeess  MMUUSSTT  bbee  ppaaiidd  bbyy  CCrreeddiitt  

CCaarrdd  oorr  DDeebbiitt  CCaarrdd  ((nnoo  cchheecckkss  oorr  mmoonneeyy  oorrddeerrss))..    DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  rreeggiissttrraattiioonn  

aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  ffeeeess  iiss  dduuee  bbyy  MMaayy  1155tthh..    AAllll  tteeaamm  rreeggiissttrraattiioonnss  mmuusstt  bbee  ffiinnaall  aanndd  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  bbyy  JJuunnee  11sstt
..  

AA..  AAllll  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  ((bbootthh  SSttaattee  aanndd  NNaattiioonnaall))  aanndd  SS..AA..  VVaann  DDyykkee  IInnssuurraannccee  iiss  

ppaaiidd  bbyy  ccrreeddiitt  ccaarrdd  oorr  ddeebbiitt  ccaarrdd  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee  

((wwwwww..lleeggiioonn..bbaasseebbaallll..oorrgg))..  
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11..  EEvveerryy  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  tteeaamm  ((bbootthh  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr))  MMUUSSTT  

PPuurrcchhaassee  bbootthh  ggrroouupp  LLiiaabbiilliittyy  aanndd  AAcccciiddeenntt  IInnssuurraannccee  ffrroomm  TThhee  

AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn’’ss  aaggeenntt  ooff  rreeccoorrdd..  ((SS..AA..  VVaann  DDyykkee,,  IInncc..))..    CCoovveerraaggee  mmuusstt  

bbee  ppuurrcchhaasseedd  NNOO  LLAATTEERR  TTHHAANN  MMAAYY  1155..    

22..  NNEEWWLLYY  ffoorrmmeedd  tteeaammss  tthhaatt  mmiissss  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ddeeaaddlliinnee  sshhaallll  hhaavvee  uunnttiill  

JJUUNNEE  11  ttoo  ssuubbmmiitt  pprrooooff  ooff  iinnssuurraannccee  wwiitthhoouutt  ppeennaallttyy..    SShhoouulldd  aa  

pprreevviioouussllyy  rreeggiisstteerreedd  tteeaamm  mmiissss  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ddeeaaddlliinnee,,  tthheenn  tthheeyy  

sshhaallll  hhaavvee  ““ggrraaccee””  ppeerriioodd  uunnttiill  JJUUNNEE  11  ttoo  ppuurrcchhaassee  iinnssuurraannccee,,  bbuutt  tthhee  

tteeaamm  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  aa  LLAATTEE  FFEEEE  ooff  $$220000  ppaayyaabbllee  ttoo  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

VViirrggiinniiaa..    MMiissssiinngg  tthhee  JJUUNNEE  11  ddeeaaddlliinnee  wwiillll  rreessuulltt  iinn  tthhee  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  

ffrroomm  aannyy  ppoosstt--sseeaassoonn  ttoouurrnnaammeenntt  ccoommppeettiittiioonn..  

33..  IInnssuurraannccee  wwiillll  ccoovveerr  aallll  ppllaayyeerrss  dduurriinngg  tthhee  ttrryyoouuttss,,  aanndd  IInnssuurraannccee  

CCoovveerraaggee  iiss  pprroovviiddeedd  aafftteerr  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  PPllaayyeerr  SSeeaassoonn  ffoorr  aallll  

ppllaayyeerrss  wwhhoossee  nnaammeess  aarree  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  

oonn  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##22  aanndd  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11..    AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  

wwaass  nneevveerr  ddeessiiggnneedd  ttoo  aallllooww  tteeaammss  ttoo  hhaavvee  OOppeenn  RRoosstteerrss  uunnttiill  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  CClloossiinngg  ddaattee,,  wwhhiicchh  iiss  JJuunnee  11sstt  iinn  VViirrggiinniiaa..    WWhheenn  aa  tteeaamm  iiss  

ppllaayyiinngg  aannootthheerr  lleeggiioonn  tteeaamm  ((eessppeecciiaallllyy  iinn  aa  lleeaagguuee  ggaammee)),,  tthhaatt  ggaammee  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  aa  rreegguullaarr  sseeaassoonn  ggaammee  aanndd  tthhee  rroosstteerr  nneeeeddss  ttoo  bbee  oonn  ffiillee  

wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..    IIff  aa  ppllaayyeerr  ggeettss  hhuurrtt  oorr  qquuiittss,,  tthhee  ppoolliicciieess  ddoo  nnoott  

aallllooww  tteeaammss  ttoo  rreeppllaaccee  ppllaayyeerrss  hhuurrtt  oorr  qquuiitt  aanndd  bbee  eexxtteennddiinngg  tthhee  cclloossiinngg  

ddaattee  bbeeyyoonndd  tthhee  rreegguullaarr  cclloossiinngg  ddaattee  iiss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliicciieess..  

44..  WWhhoo  iiss  iinnssuurreedd??    DDuurriinngg  tthhee  ttrryyoouutt  ppeerriioodd,,  aallll  ppllaayyeerrss  aarree  ccoovveerreedd  

((pprroovviiddeedd  eennrroollllmmeenntt  FFoorrmm  ##22  aanndd  ppaayymmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceeiivveedd))  aanndd,,  

aafftteerr  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  ppllaayyiinngg  sseeaassoonn,,  ccoovveerraaggee  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  aallll  

ppllaayyeerrss  wwhhoossee  nnaammeess  aarree  rreeggiisstteerreedd  oonn  FFoorrmmss  ##11  aanndd  ##22  wwiitthh  TThhee  

AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn..    DDuurriinngg  tthhee  eennttiirree  ccoovveerraaggee  ppeerriioodd,,  pprrootteeccttiioonn  iiss  aallssoo  

aaffffoorrddeedd  ttoo  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  tteeaamm  mmaannaaggeerrss,,  ccooaacchheess,,  bbaattssppeerrssoonnss,,  

AAtthhlleettiicc  OOffffiicceerrss  aanndd  PPoosstt  CCoommmmaannddeerrss  wwhhiillee  iinnvvoollvveedd  iinn  aaccttiivviittiieess  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll..  

BB..  NNaattiioonnaall  RReeggiissttrraattiioonn  FFeeeess::    $$5500  SSeenniioorrss  aanndd  $$2255  JJuunniioorrss..  

CC..  AAllll  tteeaammss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  wwiillll  rreecceeiivvee  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  llooccaall  

AAmmeerriiccaann  lleeggiioonn  PPoosstt  pprriioorr  ttoo  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  lleeaagguuee  ggaammeess..    TThhee  ooffffiicciiaall  rroosstteerr  

mmuusstt  rreefflleecctt  tthhee  PPoosstt  ssppoonnssoorr  aass  tthhee  rroosstteerr  tteeaamm  aaddmmiinniissttrraattoorr..    AAcccceeppttaabbllee  

PPoosstt  aapppprroovvaall  aauutthhoorriittyy  iiss  tthhee  PPoosstt  CCoommmmaannddeerr,,  AAddjjuuttaanntt,,  oorr  AAtthhlleettiicc  CChhaaiirrmmaann..    

PPoossttss  ssppoonnssoorriinngg  tteeaammss  uunnddeerrssttaanndd  tthheeyy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  

tteeaamm  tthheeyy  ssppoonnssoorr..      PPoossttss  mmaayy  vvaarryy  tthhee  aammoouunntt  ooff  ssppoonnssoorrsshhiipp  ffuunnddss  aallllooccaatteedd  

ttoo  tteeaammss;;  hhoowweevveerr,,  PPoosstt  mmeemmbbeerrsshhiipp  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eennssuurree  bbaasseebbaallll  ccooaacchheess  

aanndd  ppllaayyeerrss  ccoonndduucctt  rreefflleecctt  tthhee  vvaalluueess  ooff  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn..  

  

22..0033  DDeeppaarrttmmeenntt  ppoolliiccyy  aarree  ssuupppplleemmeennttaarryy  ttoo,,  aanndd  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  ccoonnfflliicctt  wwiitthh,,  tthhee  ooffffiicciiaall  

AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  rruulleess  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmeerriiccaanniissmm  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  

ccuurrrreenntt  yyeeaarr..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  ppoolliicciieess  iiss  ffoorr  ffuurrtthheerr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  aallll  AAmmeerriiccaann  
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LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa..  AAllll  ggaammeess  sshhaallll  bbee  

ppllaayyeedd  uunnddeerr  tthhee  OOffffiicciiaall  BBaasseebbaallll  RRuulleess,,  eexxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn..  

AA..  AAllll  rreegguullaarr  aanndd  ppoosstt--sseeaassoonn  LLeeaagguuee  ggaammeess  ffoorr  SSeenniioorr  DDiivviissiioonn  wwiillll  bbee  77  iinnnniinnggss  

aanndd  tthhee  1100--rruunn  rruullee  wwiillll  bbee  iinn  eeffffeecctt  aafftteerr  55  iinnnniinnggss  oorr  44  ½½  iinnnniinnggss  ccoommpplleetteedd  iiff  

tthhee  hhoommee  tteeaamm  iiss  aahheeaadd..    MMaannaaggeerrss  mmaayy  aaggrreeee  ttoo  ppllaayy  aa  99--iinnnniinngg  ggaammee  aatt  tthheeiirr  

ddiissccrreettiioonn;;  aanndd  iiff  ssoo  tthhaatt  iiss  eennttiirreellyy  uupp  ttoo  tthhee  mmaannaaggeerr  ttoo  aaggrreeee  ttoo  ppllaayy  aa  99--

iinnnniinngg  ggaammee  aatt  tthhee  ppllaattee  ccoonnffeerreennccee;;  hhoowweevveerr,,  aallll  ggaammeess  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

lleeaagguuee  ssttaannddiinnggss  wwiillll  bbee  77  iinnnniinnggss..    

BB..  CCoouurrtteessyy  rruunnnneerrss  aarree  ppeerrmmiissssiibbllee  dduurriinngg  rreegguullaarr  sseeaassoonn  ggaammeess  aatt  SSeenniioorr  

DDiivviissiioonn;;  hhoowweevveerr,,  ccoouurrtteessyy  rruunnnneerrss  aarree  NNOOTT  aalllloowweedd  ffoorr  SSeenniioorr  ggaammeess  dduurriinngg  

lleeaagguuee,,  ddeeppaarrttmmeenntt,,  rreeggiioonnaall,,  oorr  wwoorrlldd  sseerriieess  ggaammeess..  

11..  CCoouurrtteessyy  RRuunnnneerrss::    TTeeaammss  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  uussee  aa  ccoouurrtteessyy  rruunnnneerr  ffoorr  

tthhee  ppiittcchheerr  oorr  ccaattcchheerr,,  ffoorr  ssppeeeedd--uupp  ppuurrppoosseess,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  

tthhee  ccoouurrtteessyy  rruunnnneerr  bbee  uusseedd  wwiitthh  ttwwoo  mmeenn  oouutt  iinn  aallll  ggaammeess..  

CC..  RRee--eennttrryy  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee  dduurriinngg  rreegguullaarr  sseeaassoonn  ggaammeess  aatt  SSeenniioorr  DDiivviissiioonn;;  

hhoowweevveerr,,  rree--eennttrryy  iiss  NNOOTT  aalllloowweedd  ffoorr  SSeenniioorr  GGaammeess  dduurriinngg  lleeaagguuee,,  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

rreeggiioonnaall,,  oorr  wwoorrlldd  sseerriieess  ggaammeess..    AA  ppllaayyeerr  mmaayy  rree--eenntteerr  aa  ggaammee  oonnee  ttiimmee  aanndd  

wwhheenn  hhee  rree--eenntteerrss,,  hhee  MMUUSSTT  bbaatt  iinn  hhiiss  oorriiggiinnaall  bbaattttiinngg  oorrddeerr..      

DD..  AAllll  jjuunniioorr  ggaammeess,,  rreegguullaarr  aanndd  ppoosstt  sseeaassoonn  ppllaayy,,  mmaayy  uussee  tthhee  ccoouurrtteessyy  rruunnnneerr  

DDeessiiggnnaatteedd  HHiitttteerr  RRuullee,,  aanndd  tthhee  RRee--EEnnttrryy  RRuullee..    AA  ppllaayyeerr  mmaayy  rree--eenntteerr  aa  ggaammee  

oonnee  ttiimmee  aanndd  wwhheenn  hhee  rree--eenntteerrss,,  hhee  MMUUSSTT  bbaatt  iinn  hhiiss  oorriiggiinnaall  bbaattttiinngg  oorrddeerr..    TThhee  

ssuubbssttiittuutteedd  ppllaayyeerr  ccoommiinngg  iinnttoo  tthhee  ggaammee  MMUUSSTT  ppllaayy  aatt  lleeaasstt  oonnee  iinnnniinngg  oonn  

ddeeffeennssee  aanndd  bbaatttteedd  oonnee  ttiimmee..  

11..  CCoouurrtteessyy  RRuunnnneerrss::    TTeeaammss  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  uussee  aa  ccoouurrtteessyy  rruunnnneerr  ffoorr  

tthhee  ppiittcchheerr  oorr  ccaattcchheerr,,  ffoorr  ssppeeeedd--uupp  ppuurrppoosseess,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  

tthhee  ccoouurrtteessyy  rruunnnneerr  bbee  uusseedd  wwiitthh  ttwwoo  mmeenn  oouutt  iinn  aallll  ggaammeess..  

EE..  AAnnyy  bbaatttteerr  mmaayy  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  ffoorr  tthhee  PPiittcchheerr  aanndd  aallll  ssuubbsseeqquueenntt  

ssuubbssttiittuutteess  ffoorr  tthhaatt  ppllaayyeerr  iinn  tthhee  ggaammee..    AA  ssttaarrttiinngg  ddeeffeennssiivvee  ppllaayyeerr  ccaannnnoott  bbee  

lliisstteedd  aass  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  iinn  tthhee  ssttaarrttiinngg  lliinneeuupp..    AA  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  ffoorr  ssaaiidd  

ppllaayyeerr  sshhaallll  bbee  sseelleecctteedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  ggaammee,,  aanndd  hhiiss  nnaammee  sshhaallll  bbee  

iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  lliinnee--uupp  ccaarrddss  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  uummppiirree--iinn--cchhiieeff  aanndd  tthhee  ooffffiicciiaall  

ssccoorreerr..    FFaaiilluurree  ttoo  ddeeccllaarree  aa  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  pprriioorr  ttoo  tthhee  ggaammee  pprreecclluuddeess  tthhee  

uussee  ooff  aa  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  iinn  tthhee  ggaammee..    IIff  aa  ppiinncchh  hhiitttteerr  oorr  ppiinncchh  rruunnnneerr  ffoorr  tthhee  

ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  iiss  uusseedd  tthhaatt  ppllaayyeerr  bbeeccoommeess  tthhee  nneeww  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr..    NNoo  

mmuullttiippllee  ssuubbssttiittuuttiioonnss  mmaayy  bbee  mmaaddee  tthhaatt  aalltteerr  tthhee  bbaattttiinngg  rroottaattiioonn..    AA  

ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  aanndd  tthhee  ppllaayyeerr  ffoorr  wwhhoomm  hhee  iiss  bbaattttiinngg  aarree  lloocckkeedd  iinnttoo  tthhee  

bbaattttiinngg  oorrddeerr..    TThhee  rroollee  ooff  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  iiss  tteerrmmiinnaatteedd  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  

ooff  tthhee  ggaammee  wwhheenn::  

aa..  tthhee  ddeeffeennssiivvee  ppllaayyeerr,,  oorr  aannyy  pprreevviioouuss  ddeeffeennssiivvee  ppllaayyeerr  ffoorr  

wwhhoo  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  bbaatttteedd,,  ssuubbsseeqquueennttllyy  bbaattss  oorr  

ppiinncchh--hhiittss  ffoorr  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr;;  oorr  

bb..  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  oorr  aannyy  pprreevviioouuss  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  

aassssuummeess  aa  ddeeffeennssiivvee  ppoossiittiioonn..  
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22..0044  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  iinn  VViirrggiinniiaa  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann,,  DDeeppaarrttmmeenntt  VViiccee--CChhaaiirrmmaann,,  

aanndd  tthhrreeee  ((33))  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerrss,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  oonnee  ((11))  mmeemmbbeerr  eeaacchh  ffrroomm  tthhee  

NNoorrtthheerrnn,,  EEaasstteerrnn  aanndd  WWeesstteerrnn  RReeggiioonnss..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  

ssuubbmmiitt  rreeppoorrttss  ooff  aallll  ccoommmmiitttteeee  aaccttiioonn  aanndd  aaccttiivviittyy  ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  

AAtthhlleettiiccCCoommmmiittttee..  

    

AA..  TThhee  BBaasseebbaallll  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  pprreeppaarree  aanndd  hhaavvee  ppuubblliisshheedd  ppoolliicciieess  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  NNaattiioonnaall  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  RRuulleess..  

BB..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  pprreeppaarree  aa  bbuuddggeett  aanndd  ssuubbmmiitt  iitt  ttoo  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

AAtthhlleettiicc  CChhaaiirrmmaann..      

CC..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ppllaayyeerrss  aanndd  tteeaammss  aanndd  ppeerrffoorrmm  aallll  

ootthheerr  nneecceessssaarryy  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm,,  aass  

pprroommuullggaatteedd  bbyy  TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  BBaasseebbaallll  

CCoommmmiitttteeee..  

DD..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  eessttaabblliisshh  cclleeaarr--ccuutt  cchhaannnneellss  ooff  aauutthhoorriittyy  aanndd  aann  aappppeeaallss  

pprroocceedduurree  ((sseeee  ddeeppaarrttmmeenntt  pprrootteesstt  pprroocceedduurree  ppaarraaggrraapphh  33))..  

EE..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  ffuurrnniisshh  nnaattiioonnaall  hheeaaddqquuaarrtteerrss  wwiitthh  ffiivvee  ((55))  

ccooppiieess  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ppoolliicciieess  bbeeffoorree  AApprriill  1155  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr  ((sseeee  

NNaattiioonnaall  RRuullee  88  AA..33..  --  DDeeppaarrttmmeenntt  JJuurriissddiiccttiioonn))..  

22..0055  AAllll  tteeaammss  bbootthh  SSeenniioorr  aanndd  JJuunniioorr  uunnddeerr  ““PPllaann  BB””  PPllaayyeerr  RReeccrruuiittiinngg  RRuulleess  mmuusstt  hhaavvee  aann  

aassssiiggnneedd  BBAASSEE  SSCCHHOOOOLL,,  ((PPllaayyeerr  RReecceeiivviinngg  ““PPllaann  BB””  ––  NNaattiioonnaall  RRuullee  44))..    LLiisstteedd  oonn  

NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##  11  aass  aa  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ttoo  rreeccrruuiitt  ppllaayyeerrss..    NNoo  tteeaamm  mmaayy  cchhaannggee  tthheeiirr  bbaassee  

sscchhooooll  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthheeiirr  ddiissttrriicctt  cchhaaiirrmmaann  aanndd  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  bbaasseebbaallll  

cchhaaiirrmmaann  ((EExxcceeppttiioonn  ttoo  tthhiiss  rruullee  mmaayy  nnoott  bbee  ggrraanntteedd))..  

AA..    NNoonn--bbaassee  SScchhooooll  PPllaayyeerrss  uunnddeerr  PPllaann  ““BB””,,  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  nneeaarreesstt  tteeaamm  ffrroomm  

sseevveerraall  bbaassee  sscchhoooollss  uussee  sshhoorrtteesstt  ddrriivviinngg  ddiissttaannccee  aass  ccaallccuullaatteedd  bbyy  MMaappQQuueesstt®®––  

wwwwww..mmaappqquueesstt..ccoomm..  

22..0066  AAllll  tteeaammss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  mmuusstt  ppllaayy  aa  

mmiinniimmuumm  ooff  tteenn  ((1100))  ggaammeess  iinn  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  ccoommppeettiittiioonn  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  

ttoouurrnnaammeenntt  ppllaayy  ((DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  lleevveell  oorr  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeennttss..))  

22..0077  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  wwiillll  ooppeerraattee  iinn  ffuullll  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  

BBaasseebbaallll  PPiittcchh  SSmmaarrtt  gguuiiddeelliinneess  aass  ttoo  tthhee  rreesstt  tthhaatt  aa  ppiittcchheerr  mmuusstt  hhaavvee  bbeettwweeeenn  ggaammeess..  

11..  TTaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppiittcchheess  aa  ppiittcchheerr  tthhrreeww  iinn  hhiiss  

llaasstt  oouuttiinngg  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss’’  rreesstt  ssiinnccee  tthhee  llaasstt  oouuttiinngg  aanndd  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  ppiittcchheerrss  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeennttaall  ccaappaabbiilliittiieess..      

aa..  SSoommee  ccooaacchheess  aarree  aalllloowwiinngg  yyoouunngg  ppiittcchheerrss  ttoo  tthhrrooww  ttoooo  mmaannyy  

ppiittcchheess  ppeerr  ggaammee  wwiitthh  nnoott  eennoouugghh  rreesstt  bbeettwweeeenn  ssttaarrttss..  

http://www.mapquest.com/
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bb..  SSoommee  ccooaacchheess  aarree  aalllloowwiinngg  yyoouunngg  ppiittcchheerrss  ttoo  tthhrrooww  ttoooo  mmaannyy  

ppiittcchheess  iinn  aa  ssiinnggllee  iinnnniinngg;;  tthhee  ssttrreessss  ppuutt  oonn  tthhee  ppiittcchheerr’’ss  aarrmm  

iinnccrreeaasseess  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  wwhheenn  aa  hhiigghh  nnuummbbeerr  ooff  ppiittcchheess  iiss  tthhrroowwnn  

iinn  aa  ggiivviinngg  iinnnniinngg..      

22..0088  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  sseevveenntteeeenn  ((1177))  ddiissttrriiccttss  ffoorr  aallll  AAmmeerriiccaann  

LLeeggiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrrooggrraammss..  BBaasseebbaallll  sshhaallll  bbee  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  

tthhee  DDiissttrriiccttss//LLeeaagguuee  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  wwhhoo  aarree  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CCoommmmaannddeerrss..    

TThhee  tteeaammss  wwiillll  bbee  oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  66  DDiivviissiioonnss//LLeeaagguueess..    EEaacchh  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  wwiillll  bbee  rruunn  

uunnddeerr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aa  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann..      

22..0099  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  bbaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  ttoo  sscchheedduullee  aanndd  ccoonndduucctt  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss,,  aanndd  ttoo  nnoottiiffyy  aallll  PPoossttss  iinn  tthheeiirr  DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  ooff  tthhee  ttiimmee  aanndd  

llooccaattiioonn  ((sseeee  ddaatteess  ttoo  rreemmeemmbbeerr  ——  PPaaggee  11))..  

AA..  TThhee  PPoosstt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann//TTeeaamm  MMaannaaggeerr,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  

CChhaaiirrmmaann//CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss,,  sshhaallll  ffoorrmmuullaattee  ssuucchh  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aass  

tthheeyy  mmaayy  ddeeeemm  nneecceessssaarryy  ffoorr  bbaasseebbaallll  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthhiinn  tthheeiirr  lleeaagguueess  tthhaatt  aarree  

nnoott  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  NNaattiioonnaall  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  rruullee..  TThhee  pprreesseerrvvaattiioonn  aanndd  

ssttiimmuullaattiioonn  ooff  ccoommppeettiittiioonn  mmuusstt  bbee  uusseedd  iinn  pprreeppaarriinngg  lleeaagguuee  rruulleess..  

BB..  AA  ccooppyy  ooff  aallll  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  ppoolliicciieess  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  bbyy  MMaayy  1155tthh  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr..  CCooppiieess  ooff  tthhee  ppoolliicciieess  wwiillll  bbee  

ffiilleedd  wwiitthh  DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteeee  

mmeemmbbeerrss..  

CC..  TTeeaammss  ffrroomm  oonnee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee,,  eenntteerreedd  iinn  tthhee  lleeaagguuee  sscchheedduullee  ooff  aannootthheerr  

DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  rruulleess  ooff  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  aanndd  

ppoolliicciieess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccoommppeettiinngg  wwiitthhiinn..  

DD..  NNoonn--AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  PPoosstt  SSppoonnssoorrsshhiipp::  NNoonn--LLeeggiioonn  ((oouuttssiiddee))  SSppoonnssoorrsshhiipp  iiss  

ppeerrmmiissssiibbllee,,  hhoowweevveerr,,  tthhoossee  oorrggaanniizzaattiioonnss  MMUUSSTT  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd,,  aanndd  tthheeyy  aarree  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CCoommmmiitttteeee..    

TThhee  CCoorrppoorraattiioonn  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  SSttaattee  ooff  VViirrggiinniiaa..  

EE..  OOnnllyy  ppllaayyeerrss  aanndd  ccooaacchheess  wwhhoo  aarree  rreeggiisstteerreedd  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  RRoosstteerr  aarree  

ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  dduuggoouuttss  aanndd  oonn  tthhee  ffiieelldd..  CCooaacchheess  aanndd  ppllaayyeerrss  MMUUSSTT  aallll  bbee  iinn  

tthhee  ssaammee  uunniiffoorrmm  ((ccoolloorr  aanndd  ssttyyllee)),,  iinncclluuddiinngg  aannyy  ttyyppee  jjaacckkeettss  wwoorrnn  tthhaatt  mmuusstt  

hhaavvee  aann  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  PPaattcchh  oonn  tthhee  jjaacckkeett,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  oonn  tthhee  ppllaayyiinngg  ffiieelldd  

dduurriinngg  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  NNaattiioonnaall  ccoommppeettiittiioonn..    

11..  CCOOAACCHHEESS  HHEELLMMEETT::    TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  ffoolllloowwss  ooffffiicciiaall  bbaasseebbaallll  rruulleess,,  

tthheerreeffoorree,,  aallll  tteeaamm  oonn  ffiieelldd  ccooaacchheess,,  iinn  bbootthh  jjuunniioorr  aanndd  sseenniioorr  lleeaagguueess,,  

aarree  mmaannddaatteedd  ttoo  wweeaarr  aa  hheellmmeett  wwhheenn  iinn  tthhee  ccooaacchhiinngg  bbooxx..    TThhee  ccooaacchheess  

mmuusstt  wweeaarr  aa  pprrootteeccttiivvee  hheellmmeett  wwhhiillee  iinn  tthhee  ccooaacchhiinngg  bbooxx,,  hhee  ccaann  wweeaarr  aa  

ssiinnggllee,,  ddoouubbllee  oorr  nnoo  ffllaapp  hheellmmeett..    IIff  hhee  ddooeess  NNOOTT  hhaavvee  aa  hheellmmeett--  tthhaatt  

ccooaacchh  ccaannnnoott  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  ffiieelldd..  
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aa..  AAnnootthheerr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  rruulleess  mmaannddaatteess  tthhee  ccooaacchheess  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  

ccooaacchh’’ss  bbooxx  uunnttiill  tthhee  bbaallll  iiss  ppuutt  iinnttoo  ppllaayy..    FFoorr  ssaaffeettyy  rreeaassoonnss,,  

ccooaacchheess  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccrreeeepp  ttoowwaarrddss  hhoommee  ppllaattee  uunnttiill  

tthhee  bbaallll  iiss  iinn  ppllaayy..    CCooaacchheess  mmuusstt  hhaavvee  bbootthh  ffeeeett  iinnssiiddee  tthhee  ffrroonntt  

ooff  tthhee  ccooaacchh’’ss  bbooxx..    HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  ccooaacchh  wwaannttss  ttoo  mmoovvee  aawwaayy  

ffrroomm  tthhee  ppllaattee  ––  oouutt  ooff  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  bbooxx,,  iitt  wwiillll  nnoott  mmaannddaattee  

tthhaatt  hhee  ssttaayyss  iinn  tthhee  bbooxx..    TThhiiss  iiss  aa  ssaaffeettyy  rruullee  ppuutt  iinn  bbyy  MMaajjoorr  

LLeeaagguuee  BBaasseebbaallll..    IIff  aa  ccooaacchh  iiss  oouuttssiiddee  tthhee  bbooxx  ((cclloosseerr  ttoo  hhoommee  

ppllaattee))  hhee  wwiillll  bbee  wwaarrnneedd  OONNCCEE  aanndd  tthhee  22nndd  iinnffrraaccttiioonn  hhee  WWIILLLL  bbee  

eejjeecctteedd..    IIff  hhee  iiss  oouutt  ooff  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  ccooaacchh’’ss  bbooxx  tthhiiss  iiss  nnoott  

ccoonnssiiddeerreedd  aann  iinnffrraaccttiioonn..  

22..  SSccoorreekkeeeeppeerrss  aanndd  aannyyoonnee  nnoott  lliisstteedd  oonn  tthhee  tteeaamm  rroosstteerr  aarree  nnoott  

ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  dduuggoouuttss..    OOnnee  bbaatt  bbooyy//ggiirrll  ppeerr  tteeaamm  aalllloowweedd  iiff  

aapppprroovveedd  bbeeffoorree  ssttaarrtt  ooff  ggaammee..    BBaatt  bbooyyss//ggiirrllss  mmuusstt  kkeeeepp  hheellmmeett  oonn  aallll  

dduurriinngg  tthhee  ggaammee..  

22..1100  TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  CCooddee  ooff  SSppoorrttssmmaannsshhiipp  wwiillll  bbee  rreeppeeaatteedd  bbyy  ccoommppeettiinngg  

ppllaayyeerrss//tteeaammss  bbeeffoorree  eeaacchh  ggaammee,,  wwiitthhoouutt  eexxcceeppttiioonn..  FFaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiillll  rreessuulltt  iinn  

aapppprroopprriiaattee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann..    TThhee  ccooddee  sshhoouulldd  bbee  lleedd  

bbyy  aa  LLeeggiioonnnnaaiirree  oonn  tthhee  ffiieelldd,,  aann  aadduulltt  ccooaacchh,,  tteeaamm  mmaannaaggeerr,,  aanndd  nnoott  rreeaadd  oovveerr  aa  ppuubblliicc  

aannnnoouunncceemmeenntt  ssyysstteemm..    AAllll  bbuullll  ppeenn  aaccttiivviittyy  mmuusstt  ssttoopp,,  aanndd  aallll  ppllaayyeerrss  aanndd  ccooaacchheess  mmuusstt  

bbee  pprreesseenntt  aalloonngg  tthhee  bbaassee  lliinnee  dduurriinngg  tthhee  rreeppeeaattiinngg  ooff  ccooddee  ooff  ssppoorrttssmmaannsshhiipp  aanndd  tthhee  

ppllaayyiinngg  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  aanntthheemm..  

22..1111  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  ttoo  oobbttaaiinn  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  

bbooaarrdd  iinn  eeaacchh  jjuurriissddiiccttiioonn  wwiitthhiinn  hhiiss  DDiissttrriicctt  ooff  tthhee  eennrroollllmmeennttss  ooff  tthhee  1100tthh,,  1111tthh,,  aanndd  1122tthh  

ggrraaddeess  ooff  aallll  sscchhoooollss  tthhaatt  tthhee  tteeaammss  rreeccrruuiitt  ppllaayyeerrss..    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  wwiillll  

rreecceeiivvee  aann  eelleeccttrroonniicc  ffiillee  tthhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  wweebbssiittee  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ooffffiicciiaall  

sscchhooooll  ssttuuddeenntt  eennrroollllmmeennttss  ffoorr  aallll  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  hhiigghh  sscchhoooollss  iinn  VViirrggiinniiaa..      

22..1122  TThhee  ccoommbbiinneedd  ttoottaall  eennrroollllmmeenntt  ooff  tthhee  sscchhoooollss  ccaannnnoott  eexxcceeeedd  aa  ttoottaall  ooff  ffiivvee  tthhoouussaanndd  

((55,,000000))  ffoorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  tteenntthh  ((1100tthh)),,  eelleevveenntthh  ((1111tthh))  aanndd  ttwweellfftthh  ((1122tthh))  ggrraaddeess..  

NNoottee::  TTeeaammss  sshhaallll  ccoouunntt  tthhee  eennrroollllmmeenntt  ooff  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  aa  ppllaayyeerr  aatttteennddss..    JJuunniioorr  

LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  iiss  tthhee  ssaammee  aass  SSeenniioorr  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll::    TThhee  ccoommbbiinneedd  ttoottaall  eennrroollllmmeenntt  

ooff  sscchhoooollss  ccaannnnoott  eexxcceeeedd  55,,000000  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  1100tthh,,  1111tthh  aanndd  1122tthh  ggrraaddeess..  

22..1133  TThhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

CChhaaiirrmmaann  tthhee  VVAA--AALLBB  FFoorrmm  ##33  ooff  aallll  tteeaammss  iinn  tthhee  lleeaagguuee  nnoo  llaatteerr  tthhaann  JJuunnee  1155tthh  ooff  tthhee  

ccuurrrreenntt  yyeeaarr..      

22..1144  TThhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmeenn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  cceerrttiiffyy  AAllll  bbiirrtthh  ddaatteess  oonn  

tthhee  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11  ((RRoosstteerrss))  iinn  tthheeiirr  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  aarree  ccoorrrreecctt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

NNaattiioonnaall  RRuullee  BBooookk  ((RRuullee  22..EE..  PPrrooooff  ooff  AAggee))  bbyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeetthhooddss::  

AA..  RReeccoorrddss  ooff  bbiirrtthh  mmuusstt  bbee  aann  OORRIIGGIINNAALL  DDOOCCUUMMEENNTT  ffrroomm  tthhee  SSttaattee  BBuurreeaauu  ooff  

VViittaall  SSttaattiissttiiccss  oorr  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  

cceerrttiiffyy  bbiirrtthh  ddooccuummeennttss..  
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11..  NNOOTTOORRIIZZEEDD  PPHHOOTTOOCCOOPPIIEESS  OOFF  BBIIRRTTHH  CCEERRTTIIFFIICCAATTEESS,,  HHOOSSPPIITTAALL  RREECCOORRDDSS,,  

BBAAPPTTIISSMMAALL  RREECCOORRDDSS,,  SSCCHHOOOOLL  RREECCOORRDDSS  OORR  CCEERRTTIIFFIICCAATTEESS  AARREE  NNOOTT  

AACCCCEEPPTTAABBLLEE  PPRROOOOFF  OOFF  AAGGEE  AANNDD  PPLLAASSTTIICC  BBIIRRTTHH  IIDD  CCAARRDDSS  WWIILLLL  

DDIISSQQUUAALLIIFFYY  AA  PPLLAAYYEERR  AANNDD//OORR  TTHHEE  TTEEAAMM..  

BB..  WWHHAATT  IISS  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  AASS  PPRROOOOFF  OOFF  AAGGEE::  

11..  AA  SSttaattee  iissssuueedd  DDrriivveerr’’ss  LLiicceennssee  oorr  SSttaattee  iissssuueedd  IIDD  tthhaatt  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  

nneeww  FFeeddeerraall  IIDD  llaaww..  

22..  AA  UU..SS..  GGoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  PPaassssppoorrtt..  

33..  AA  UU..SS..  GGoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  MMiilliittaarryy  IIDD  CCaarrdd  oorr  DDeeppeennddeenntt  IIDD  CCaarrdd..  

44..  IInn  ccaassee  ooff  ffoorreeiiggnn  bbiirrtthh,,  aa  ppllaayyeerr  wwiillll  pprreesseenntt  aannyy  cceerrttiiffiiccaattee  oorr  ddooccuummeenntt  

dduullyy  iissssuueedd  ttoo  tthhee  bbeeaarreerr  bbyy  tthhee  UU..SS..  IImmmmiiggrraattiioonn  aanndd  NNaattuurraalliizzaattiioonn  

SSeerrvviiccee  tthhaatt  sshhoowwss  tthhee  bbiirrtthh  ddaattee  ooff  tthhee  bbeeaarreerr..    OOffffiiccee  bbiirrtthh  cceerrttiiffiiccaatteess  

iissssuueedd  bbyy  aa  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrryy  aarree  aacccceeppttaabbllee  wwhheenn  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  lleetttteerr  

wwiitthh  aann  EEnngglliisshh  ttrraannssllaattiioonn,,  aanndd  ssuucchh  bbiirrtthh  cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  hhaavvee  aann  ooffffiicciiaall  

sseeaall..  

55..  AA  ccoouurrtt  cceerrttiiffiieedd  ccooppyy  ooff  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  ppeerrmmaanneenntt  lleeggaall  aaddooppttiioonn  ppaappeerrss  

sshhoowwiinngg  tthhee  ppllaaccee  aanndd  ddaattee  ooff  ppllaayyeerr’’ss  bbiirrtthh  sshhaallll  bbee  aacccceeppttaabbllee  iinn  ccaasseess  

iinnvvoollvviinngg  aaddoopptteedd  ppllaayyeerrss..  

CC..  DDOO  NNOOTT  SSEENNDD  IINN  CCOOPPIIEESS  OOFF  AANNYY  PPRROOOOFF  OOFF  AAGGEE  WWIITTHH  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  FFOORRMM  ##11  

((RROOSSTTEERR)),,  HHOOWWEEVVEERR,,  TTHHEE  OORRIIGGIINNAALL  CCOOPPIIEESS  OOFF  PPRROOOOFF  AAGGEE  MMUUSSTT  BBEE  

PPRREESSEENNTTEEDD  AATT  AALLLL  DDIISSTTRRIICCTT,,  SSTTAATTEE  AANNDD  NNAATTIIOONNAALL  TTOOUURRNNAAMMEENNTTSS..  

DD..  AAggee  CChhaarrtt  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  aaggeess  ooff  eelliiggiibbiilliittyy  iinn  BBOOTTHH  JJUUNNIIOORR  AANNDD  SSEENNIIOORR  

AAMMEERRIICCAANN  LLEEGGIIOONN  BBAASSEEBBAALLLL  PPRROOGGRRAAMM..  

11..  JJAANNUUAARRYY  11SSTT  IISS  TTHHEE  AAGGEE  LLIIMMIITT  CCUUTT--OOFFFF  DDAATTEE..  

22..  AA  ppllaayyeerr  bboorrnn  iinn  11999988  iiss  NNOOTT  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll..  

33..  AAnnyy  ppllaayyeerr  bboorrnn  iinn  11999999  oorr  22000000  mmuusstt  ppllaayy  SSeenniioorr  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll..  

44..  PPllaayyeerrss  bboorrnn  iinn  22000011--22000055  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  eeiitthheerr  JJuunniioorr  oorr  SSeenniioorr  LLeeggiioonn  

BBaasseebbaallll..  

NNoottee::  ffoorr  iinnssuurraannccee  ppuurrppoosseess  ––  iiff  tthhee  tteeaamm  hhaass  aa  ppllaayyeerr  oonn  tthhee  AALLBB  FFoorrmm  ##11  wwhhoo  

iiss  oorr  wwiillll  bbee  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  tthhee  tteeaamm  iiss  mmaannddaatteedd  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  SSeenniioorr  LLeeggiioonn  

IInnssuurraannccee  ffrroomm  tthhee  aaggeenntt  ooff  rreeccoorrdd..    
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JJaann..  FFeebb..  MMaarr..  AApprr..  MMaayy  JJuunn  JJuull  AAuugg  SSeepp  OOcctt  NNoovv  DDeecc  TTyyppiiccaall  

GGrraaddee  
YYeeaarr  

1122  1122  1122  1122  1122  1122  1122  1122  1122  1122  1122  1122  NNoott  EElliiggiibbllee  22000066  

1133  1133  1133  1133  1133  1133  1133  1133  1133  1133  1133  1133  77tthh  GGrraaddee  22000055  

1144  1144  1144  1144  1144  1144  1144  1144  1144  1144  1144  1144  88tthh  GGrraaddee  22000044  

1155  1155  1155  1155  1155  1155  1155  1155  1155  1155  1155  1155  FFrreesshhmmaann  22000033  

1166  1166  1166  1166  1166  1166  1166  1166  1166  1166  1166  1166  SSoopphhoommoorree  22000022  

1177  1177  1177  1177  1177  1177  1177  1177  1177  1177  1177  1177  HHSS  JJuunniioorr  22000011  

1188  1188  1188  1188  1188  1188  1188  1188  1188  1188  1188  1188  CCoolllleeggee  oorr      

HHSS  SSeenniioorr  
22000000  

1199  1199  1199  1199  1199  1199  1199  1199  1199  1199  1199  1199  CCoolllleeggee  oorr      

HHSS  SSeenniioorr  
11999999  

2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  NNoott  EElliiggiibbllee  11999988  

22..1155  AAfftteerr  yyoouu  hhaavvee  rreeggiisstteerreedd  yyoouurr  tteeaamm  aanndd  iitt  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann,,  

yyoouu  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aa  ppaasssswwoorrdd  ttoo  uussee  wwhheenn  eenntteerriinngg  yyoouurr  rroosstteerr  aanndd  oobbttaaiinniinngg  ootthheerr  

iinnffoorrmmaattiioonn  AAllll  tteeaammss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  RRoosstteerrss  ((lliisstt  ooff  aallll  ppllaayyeerrss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn))  

oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee  ((wwwwww..bbaasseebbaallll..lleeggiioonn..oorrgg))  bbeeffoorree  mmiiddnniigghhtt  JJuunnee  2255tthh..      

AA..  WWhheenn  eenntteerriinngg  yyoouurr  rroosstteerr  ooff  ppllaayyeerrss,,  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  aarree  eenntteerreedd  iinn  

AAllpphhaabbeettiiccaall  oorrddeerr  wwiitthh  llaasstt  nnaammee  ffoolllloowweedd  bbyy  ffiirrsstt  nnaammee  aanndd  mmiiddddllee  iinniittiiaall..    DDoo  

nnoott  lleeaavvee  oouutt  aannyy  vviittaall  iinnffoorrmmaattiioonn..  

11..  DDUUAALL  RROOSSTTEERR  ––  CChheecckk  tthhee  ““DDuuaall  RRoosstteerr””  bbooxx  iiff  aa  ppllaayyeerr  wwiillll  bbee  oonn  bbootthh  

tthhee  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  rroosstteerrss..      

BB..  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##22  ––  PPllaayyeerr  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  PPllaayyeerr’’ss  

ssiiggnnaattuurree  aanndd  ddaattee  iinn  tthhee  pprrooppeerr  ssppaaccee..    PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaann’’ss  ssiiggnnaattuurreess  mmuusstt  

aappppeeaarr  oonn  tthhee  FFoorrmm  ##22,,  aanndd  iitt  mmuusstt  bbee  nnoottaarriizzeedd  bbeeffoorree  aa  NNoottaarryy  PPuubblliicc..    

11..  CCooppiieess  ooff  tthhee  FFoorrmm  ##22  wwiillll  oonn  tthhee  AALLBB  NNaattiioonnaall  wweebbssiittee  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBaasseebbaallll  wweebbssiittee..  

22..  AAllll  iitteemmss  oonn  tthhee  FFoorrmm  22  mmuusstt  bbee  ccoommpplleetteedd  iinncclluuddiinngg  tthhee  llaasstt  ffoouurr  

nnuummbbeerrss  ooff  tthhee  ppllaayyeerr  SSSSNN..    TThhee  oorriiggiinnaall  ccooppyy  ssttaayyss  wwiitthh  tthhee  tteeaamm  

mmaannaaggeerr  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  ccooppyy  MMUUSSTT  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ttoouurrnnaammeenntt  dduurriinngg  tteeaamm  rreeggiissttrraattiioonn..    TThhee  FFoorrmm  22  iiss  uusseedd  oonnllyy  iiff  aa  

ppllaayyeerr  rreeqquuiirreess  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt..      
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33..  AAnnyy  PPllaayyeerr  oorr  TTeeaamm  tthhaatt  ffaaiillss  ttoo  ccoommpplleettee  aanndd  ffoorrwwaarrdd  aa  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  

##22  SSHHAALLLL  bbee  ddiissqquuaalliiffiieedd  ffrroomm  ffuurrtthheerr  ppllaayy..  

CC..  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##22,,  PPllaayyeerr  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt,,  PPllaayyeerr  TTrraannssffeerr  FFrroomm  ##7766,,  aanndd  

TTeeaamm  DDeeccllaarraattiioonn  FFoorrmm  ##7777,,  WWIILLLL  NNOOTT  bbee  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee,,  tthheeyy  

wwiillll  bbee  vvaalliiddaatteedd  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  bbeeffoorree  tthhee  rroosstteerr  ccaann  bbee  

ffiinnaalliizzeedd..  

11..  TThhee  oorriiggiinnaall  ccooppyy  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  PPllaayyeerr  TTrraannssffeerr  FFoorrmm  ##7766  aanndd  TTeeaamm  

DDeeccllaarraattiioonn  FFoorrmm  ##7777  mmuusstt  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  bbyy  

JJuunnee  1100tthh..  TThhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  wwiillll  vveerriiffyy  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ffoorrwwaarrdd  tthhee  oorriiggiinnaall  ccooppyy  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  bbeeffoorree  JJuunnee  1155tthh  ooff  

tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr..  AAllll  ffoorrmmss  7766  oorr7777  ppoossttmmaarrkkeedd  aafftteerr  tthheessee  ddaatteess  wwiillll  nnoott  bbee  

aapppprroovveedd..  NNaattiioonnaall  rruulleess  ssttaattee  tthhaatt  ppllaayyeerrss  rreeqquuiirriinngg  aa  ffoorrmm  ##7766  oorr  ##7777  

ccaannnnoott  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11  wwiitthhoouutt  pprriioorr  aapppprroovvaall..  

DD..  TTRRAANNSSFFEERR  PPAARRAAGGRRAAPPHH::  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmss  aarree  vvaalliidd  ffoorr  ccuurrrreenntt  sseeaassoonn  oonnllyy..      

SSeenniioorr  ppllaayyeerrss  rreelleeaasseedd  ffrroomm  aa  tteeaamm  MMUUSSTT  oobbttaaiinn  ppeerrmmiissssiioonn  oonn  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##7766  

ffrroomm  tthhaatt  tteeaamm’’ss  mmaannaaggeerr  ttoo  ppllaayy  ffoorr  tthhee  tteeaamm  tthhaatt  iiss  cclloosseesstt  ttoo  hhiiss  PPAARREENNTT’’ss  

DDOOMMIICCIILLEE..    

11..  TThhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ggrraanntt  aa  ttrraannssffeerr  

wwaaiivveerr  ((FFoorrmm  7766))  sshhoouulldd  aa  ccooaacchh  rreeffuussee  ttoo  ssiiggnn  aafftteerr  bbeeiinngg  ggiivveenn  aammppllee  

ooppppoorrttuunniittyy..    TThhiiss  wwoouulldd  aallllooww  tthhee  ppllaayyeerr  ttoo  ppllaayy  ffoorr  tthhee  nneexxtt  nneeaarreesstt  tteeaamm  

ttoo  hhiiss  rreessiiddeennccee  aafftteerr  bbeeiinngg  ccuutt  oorr  ffaaiilliinngg  ttoo  mmaakkee  tteeaamm  ffoolllloowwiinngg  ttrryyoouuttss  oorr  

iiff  nnoo  ttrryyoouuttss  aarree  ccoonndduucctteedd..      

EE..  OOPPTTIIOONN  PPAARRAAGGRRAAPPHH::    PPllaayyeerrss  aatttteennddiinngg  aa  hhiigghh  sscchhooooll  ((iinncclluuddiinngg  ggrraaddee  99))  oouuttssiiddee  aa  

tteeaamm’’ss  rreeccrruuiittiinngg  aarreeaa,,  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ooff  ppllaayyiinngg  ffoorr  tthhee  tteeaamm  nneeaarreesstt  tthhee  hhiigghh  

sscchhooooll  tthhee  ppllaayyeerr  aatttteennddss  oorr  ppllaayyiinngg  ffoorr  tthhee  tteeaamm  nneeaarreesstt  tthhee  ppaarreenntt’’ss  lleeggaall  

ddoommiicciillee..    DDeetteerrmmiinnee  tthhiiss  bbyy  MMaappQQuueesstt    ((wwwwww..mmaappqquueesstt..ccoomm))..    TThhiiss  iiss  ddoonnee  oonn  aa  

NNaattiioonnaall  DDeeccllaarraattiioonn  FFoorrmm  ##7777..          

FF..  CCOOLLLLEEGGEE  PPLLAAYYEERRSS::  AAnnyy  aaggee--eelliiggiibbllee  ppllaayyeerr  mmeeeettiinngg  ddoommiicciillee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  

eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  aaccccoorrddiinngg  ttoo  NNaattiioonnaall  RRuulleess..        

GG..  PPLLAAYYEERR  AANNDD  TTEEAAMM  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN::    AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  TTeeaammss  MMUUSSTT  ssuubbmmiitt  

tthheeiirr  rroosstteerr  aanndd  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  aanndd  tthhee  

NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11  ffiilleedd  vviiaa  tthhee  NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee::    ((wwwwww..bbaasseebbaallll..lleeggiioonn..oorrgg))..    

DDeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  aauutthhoorriizzaattiioonn  ttoo  mmaakkee  rroosstteerr  ddeeaaddlliinnee  eeaarrlliieerr  bbuutt  mmaayy  NNOOTT  

eexxtteenndd  tthhee  ddaattee..    VViioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  rruullee  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  ffrroomm  aannyy  ffuurrtthheerr  

ccoommppeettiittiioonn..    VViirrggiinniiaa  ddeeaaddlliinnee  iiss  JJuunnee  2255tthh..    

HH..  DDUUAALL  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN..    DDuurriinngg  tthhee  rreegguullaarr  sseeaassoonn,,  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPllaayyeerrss  

oorr  tteeaammss  mmaayy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ootthheerr  aammaatteeuurr  bbaasseebbaallll  pprrooggrraammss,,  hhoowweevveerr,,  TThhee  TTeeaamm  

MMaannaaggeerr  aanndd  tthhee  PPllaayyeerrss  mmuusstt  oobbttaaiinn  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  pprriioorr  ttoo  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  eevveenntt  aanndd//oorr  ttoouurrnnaammeennttss..  
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11..  TThhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  bbeelliieevveess  tteeaamm  llooyyaallttyy  iiss  kkeeyy  iinnggrreeddiieenntt  ffoorr  aannyy  tteeaamm  

SSppoorrtt..    AAnnyy  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  ppllaayyeerr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aannootthheerr  nnoonn--

ssaannccttiioonneedd  bbaasseebbaallll  eevveenntt  ssuucchh  aass  aann  eexxhhiibbiittiioonn  ggaammee,,  ttoouurrnnaammeenntt  

sshhoowwccaassee,,  ccoommbbiinnee  oorr  aannootthheerr  yyoouutthh  pprrooggrraamm  mmaayy  bbee  iinneelliiggiibbllee  ffoorr  ppoosstt--

sseeaassoonn  ttoouurrnnaammeenntt  ppllaayy..    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  DDiirreeccttoorr  wwiillll  

aaddjjuuddiiccaattee  aannyy  ppllaayyeerr  eelliiggiibbiilliittyy  aass  nneeeeddeedd..    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

CChhaaiirrmmaann  iiss  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  aauutthhoorriittyy..  

22..1166  BBaasseebbaallll  SScchhoollaarrsshhiipp  AApppplliiccaattiioonnss..    WWee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eexxppeerriieennccee  ddiiffffiiccuullttiieess  wwiitthh  PPoossttss  

ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  bbaasseebbaallll  sscchhoollaarrsshhiipp  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm  bbyy  tthhee  ddeeaaddlliinnee..  

TThhee  aabbssoolluuttee  ddeeaaddlliinnee  tthhiiss  yyeeaarr  iiss  JJuullyy  1133tthh  iinn  ttiimmee  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

CCoonnvveennttiioonn..    TThhoossee  rreecceeiivveedd  aafftteerr  tthhaatt  ddaattee  WWIILLLL  NNOOTT  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ffiinnaall  

sseelleeccttiioonn..    AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhaatt  ddaattee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  aa  ffiinnaall  wwiinnnneerr  

sseelleecctteedd  aatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CCoonnvveennttiioonn  bbyy  tthhee  BBaasseebbaallll  SScchhoollaarrsshhiipp  CCoommmmiitttteeee..  

AA..  TThhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  aawwaarrdd  aa  sscchhoollaarrsshhiipp  aarree  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  

11..  PPllaayyeerrss  mmuusstt  bbee  lliisstteedd  oonn  tthhee  22001188  rroosstteerr  aanndd  tthhee  tteeaamm  mmuusstt  bbee  aaffffiilliiaatteedd  

wwiitthh  aann  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  tteeaamm..  

22..  AA  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaann  oonnllyy  bbee  aawwaarrddeedd  ttoo  aa  ppllaayyeerr  ggooiinngg  ttoo  ccoolllleeggee..    

33..  AA  sscchhoollaarrsshhiipp  ccaann  oonnllyy  bbee  bbaasseedd  oonn  iinnddiivviidduuaallss  ddeemmoonnssttrraattiinngg  oouuttssttaannddiinngg  

lleeaaddeerrsshhiipp,,  cciittiizzeennsshhiipp,,  cchhaarraacctteerr,,  sscchhoollaarrsshhiipp,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  nneeeedd..    ((TThhee  

sscchhoollaarrsshhiipp  ccaannnnoott  bbee  aawwaarrddeedd  ttoo  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  MMVVPP,,  tthhiiss  iiss  iinn  

vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  NNCCAAAA  rruulleess))..  

44..  TThhrreeee  lleetttteerrss  ooff  tteessttiimmoonnyy  aarree  rreeqquuiirreedd..  

55..  TThhee  PPoosstt  CCoommmmaannddeerr  mmuusstt  ssiiggnn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  

66..  AA  ttrraannssccrriipptt  ooff  ggrraaddeess  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd..  

77..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  aafftteerr  JJaannuuaarryy  11,,22001188  aatt  

wwwwww..bbaasseebbaallll..lleeggiioonn..oorrgg    

PPAARRAAGGRRAAPPHH  ——  33  ——  PPRROOTTEESSTT  PPRROOCCEEDDUURREE  

33..0011  AAllll  qquueessttiioonnss,,  ddiissppuutteess,,  aanndd  pprrootteessttss  wwiitthhiinn  aa  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann,,  wwhhoo  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  ttoo  ddiissqquuaalliiffyy  oorr  ssuussppeenndd  aannyyoonnee  ffoorr  

vviioollaattiinngg  LLeeaagguuee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  NNaattiioonnaall  RReegguullaattiioonnss..  

AA..  AAnnyy  tteeaamm  pprrootteessttiinngg  aa  ggaammee  mmuusstt  ddoo  ssoo  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  rruullee  iinnffrraaccttiioonn  aanndd  

bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  lleeggaall  ppiittcchh  iiss  tthhrroowwnn..  TThhee  uummppiirree  sshhaallll  aannnnoouunnccee  tthhee  ggaammee  iiss  

bbeeiinngg  ppllaayyeedd  uunnddeerr  pprrootteesstt  aanndd  ssiiggnn  tthhee  ooffffiicciiaall  ssccoorreebbooookk  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  

ddaattee//ttiimmee,,  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  pprrootteesstt..  FFaaiilluurree  ttoo  aaddhheerree  ttoo  tthhiiss  rruullee  

wwiillll  rreessuulltt  iinn  tthhee  pprrootteesstt  nnoott  bbeeiinngg  aalllloowweedd..  TThhee  CChhiieeff  UUmmppiirree  sshhaallll  ffiillee,,  aa  wwrriitttteenn  

rreeppoorrtt  ((wwiitthhiinn  ttwweennttyy--ffoouurr  ((2244))  hhoouurrss))  aafftteerr  aa  pprrootteesstteedd  ggaammee,,  wwiitthh  tthhee  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  ffaaccttss  ooff  tthhee  rruullee((ss))  

iinnvvoollvveedd..  
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BB..  EEaacchh  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  sshhaallll  hhaavvee  aa  PPrrootteesstt  CCoommmmiitttteeee..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhoolldd  

aa  mmeeeettiinngg,,  rreevviieeww  tthhee  pprrootteesstt  mmaatteerriiaall  aanndd  rreennddeerr  aa  pprrootteesstt  ddeecciissiioonn  wwiitthhiinn  

sseevveenn  ((77))  ddaayyss  aafftteerr  bbeeiinngg  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  pprrootteesstt..  

CC..  PPrrootteesstt  iinnvvoollvviinngg  jjuuddggmmeenntt  ccaallllss  bbyy  uummppiirreess  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  

DD..  FFoolllloowwiinngg  aa  pprrootteesstt  ccoommmmiitttteeee  ddeecciissiioonn,,  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  wwiillll  

iissssuuee  aa  ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  tteeaammss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprrootteesstteedd  ggaammee..  AAnn  aappppeeaall  ooff  aa  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  bbee  

aaccccoommppaanniieedd  bbyy  $$110000  ((ccaasshh,,  cceerrttiiffiieedd  cchheecckk  oorr  mmoonneeyy  oorrddeerr))..  TThhee  ffeeee  wwiillll  bbee  

rreettuurrnneedd  iiff  tthhee  pprrootteesstt  iiss  uupphheelldd..  IIff  tthhee  pprrootteesstt  iiss  nnoott  uupphheelldd,,  tthhee  ffeeee  sshhaallll  bbee  

ddeeppoossiitteedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  BBaasseebbaallll  FFuunndd..  AAnnyy  aappppeeaall  mmaaddee  ttoo  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg;;  TTeelleeggrraammss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  

wwrriitttteenn  aappppeeaall..  AAss  nneecceessssaarryy,,  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  sseeeekk  tthhee  aaddvviiccee  

aanndd  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CCoommmmiitttteeee..    

EE..  DDeecciissiioonnss  rreennddeerreedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann,,  aass  SSuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ffiinnaall,,  uunnlleessss  iitt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  

ddeecciissiioonn((ss))  wwaass  iinn  ddiirreecctt  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  RRuulleess..  AAnnyy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  

NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  mmuusstt  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  tthhrroouugghh  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann,,  wwhhoo  sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  ssuucchh  aappppeeaallss  wwiitthhoouutt  ddeellaayy..  NNoo  

aappppeeaall  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  uunnttiill  aallll  

eessttaabblliisshheedd  aappppeeaallss  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  hhaavvee  bbeeeenn  eexxhhaauusstteedd..  

FF..  AAllll  rreeqquueessttss  ffoorr  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  bbaasseebbaallll  iinn  VViirrggiinniiaa  mmuusstt  bbee  

mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg;;  eemmaaiill  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt..  SShhoouulldd  aannyy  ppllaayyeerr,,  

ccooaacchh,,  mmaannaaggeerr,,  oorr  aannyy  ppaarrttyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aannyy  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  

TTeeaamm  iinn  VViirrggiinniiaa  wwrriittee  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  

DDiirreeccttoorr  ffoorr  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  iinn  VViirrggiinniiaa,,  iitt  sshhaallll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  ppaarrttyy  oorr  ppaarrttiieess  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  

ffrroomm  ffuurrtthheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallllffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  

sseeaassoonn..  
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PPAARRAAGGRRAAPPHH  ––  44  ––  AAMMEERRIICCAANN  LLEEGGIIOONN  JJUUNNIIOORR  BBAASSEEBBAALLLL  PPRROOGGRRAAMM  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  VVIIRRGGIINNIIAA  

44..0011  TThhee  JJuunniioorr  PPrrooggrraamm  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  ffeeeeddeerr  pprrooggrraamm  ffoorr  tthhee  SSeenniioorr  PPrrooggrraamm,,  tthheerreebbyy  

mmaakkiinngg  ffoorr  aa  ssttrroonnggeerr  SSeenniioorr  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm..  

AA..  TThhee  JJuunniioorr  PPrrooggrraamm  sshhaallll  bbee  aa  1177  aanndd  uunnddeerr  pprrooggrraamm..  

44..0022  TThhee  JJuunniioorr  PPrrooggrraamm  wwiillll  sseerrvvee  ttoo  kkeeeepp  tthhee  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  ssttrroonngg  aanndd  ffrroomm  

lloossiinngg  ppllaayyeerrss  ttoo  ootthheerr  pprrooggrraammss..  

44..0033  AA  JJuunniioorr  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  ccaann  ssttaanndd  oonn  tthheeiirr  oowwnn  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  aann  aaffffiilliiaattiioonn  wwiitthh  aa  

SSeenniioorr  TTeeaamm..  

AA..  JJuunniioorr  PPllaayyeerrss  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  rreelleeaasseess  oorr  ttrraannssffeerrss    

44..0044  SSeenniioorr  TTeeaamm  PPrrooggrraammss  tthhaatt  ffiieellddeedd  JJuunniioorr  TTeeaammss  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr  sshhoouulldd  uussee  tthheeiirr  

rreettuurrnniinngg  JJuunniioorr  TTeeaamm  PPllaayyeerrss  ttoo  ffeeeedd  tthheeiirr  SSeenniioorr  PPrrooggrraamm..    JJuunniioorr  TTeeaamm  PPllaayyeerrss  

aatttteennddiinngg  tthhee  ssaammee  sscchhoooollss  lliisstteedd  oonn  tthhee  SSeenniioorr  TTeeaamm’’ss  FFoorrmm  ##11  ((RRoosstteerr))  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  

rreemmaaiinn  wwiitthh  SSeenniioorr  TTeeaamm..  

AA..  TThhee  ppllaayyeerr  aatttteennddiinngg  pprriivvaattee  sscchhooooll  mmuusstt  ccoommpplleettee  NNaattiioonnaall  DDeeccllaarraattiioonn  FFoorrmm  

##7777  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ppllaayyeerr  ddeeccllaarreess  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  tteeaamm  wwhhiicchh  hhee  wwiisshheess  ttoo  ppllaayy..      

BB..  TThhee  FFoorrmm  ##7777  MMUUSSTT  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  pprriioorr  

ttoo  lliissttiinngg  tthhee  ppllaayyeerr  oonn  tthhee  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11  ((RRoosstteerr)),,  wwhhiicchh  iiss  vvaalliidd  ffoorr  ccuurrrreenntt  

sseeaassoonn  oonnllyy..  

44..0055  PPllaayyiinngg  ppoolliiccyy::  

AA..  UUssee  tthhee  ssaammee  rruulleess  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppaappeerrwwoorrkk  ccuurrrreennttllyy  uusseedd  bbyy  tthhee  SSeenniioorr  

PPrrooggrraamm  wwiitthh  aapppprroovveedd  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

44..0066  JJaannuuaarryy  11sstt  wwiillll  bbee  aaggee  lliimmiitt  ccuutt--ooffff,,  ssaammee  aass  tthhee  SSeenniioorr  TTeeaamm..  

AA..  SSeeee  AAggee  CChhaarrtt,,  RRuullee  22..1144..  

BB..  AAllll  sseevveenntteeeenn  ((1177))  yyeeaarrss  oolldd  ppllaayyeerrss  mmuusstt  ffiirrsstt  ttrryyoouutt  ffoorr  tthhee  SSeenniioorr  tteeaamm..  

44..0077  TThhee  ssaammee  ppllaayyiinngg  rruulleess  aass  sseenniioorr  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  wwiitthh  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aarree  

aalllloowweedd  ffoorr  tthhee  jjuunniioorr  pprrooggrraamm,,  ssuucchh  aass::  

AA..  AAllll  ggaammeess  sshhaallll  bbee  sseevveenn--iinnnniinnggss..    TThhee  1100--rruunn  RRuullee  wwiillll  aappppllyy  aafftteerr44½½  oorr  55  

iinnnniinnggss..  

BB..  RRee--eennttrryy  aalllloowweedd  dduurriinngg  TToouurrnnaammeenntt  ppllaayy  oorr  ffoorr  tthhee  DDHH  aatt  aannyy  ttiimmee..  

CC..  AA  ddeessiiggnnaatteedd  hhiitttteerr  iiss  aalllloowweedd  
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DD..  DDuuaall  RRoosstteerr::  JJuunniioorr  PPllaayyeerrss  aarree  aalllloowweedd  ttoo  ppllaayy  ffoorr  bbootthh  aa  PPoosstt  JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  

tteeaamm  aanndd  mmuusstt  bbee  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssaammee  PPoosstt  ssppoonnssoorr..    TThhiiss  ppllaayyeerr  MMUUSSTT  bbee  

oonn  bbootthh  rroosstteerrss  ttoo  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  eeaacchh  tteeaamm  iinnssuurraannccee..    OOnnllyy  ppllaayyeerrss  1177  yyeeaarrss  ooff  

aaggee  aanndd  uunnddeerr  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  bbootthh  tthhee  JJuunniioorr  rroosstteerr  aanndd  SSeenniioorr  rroosstteerr..          

11..  FFoorr  ppoosstt--sseeaassoonn  ttoouurrnnaammeenntt  ppllaayy::  iiff  aa  SSeenniioorr  TTeeaamm  ddrrooppss  bbeellooww  1122  

ppllaayyeerrss  oonn  tthhee  rroosstteerr,,  tthheenn  tthhaatt  tteeaamm  ccaann  bbrriinngg  uupp  ttoo  33  ppllaayyeerrss  uupp  ffrroomm  

tthhee  jjuunniioorr  tteeaamm,,  ssoo  tthhee  tteeaamm  wwiillll  mmeeeett  tthhee  mmiinniimmuumm  ooff  1122  ppllaayyeerrss..  TThhiiss  

iiss  aapppplliiccaabbllee  dduurriinngg  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee,,  DDeeppaarrttmmeenntt,,  oorr  NNaattiioonnaall  

TToouurrnnaammeenntt  ppllaayy  OONNLLYY..    MMaannaaggeerrss  mmuusstt  ffiirrsstt  oobbttaaiinn  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann..    

44..0088  AAllll  JJuunniioorr  TTeeaammss  MMUUSSTT  rreeggiisstteerr  wwiitthh  VViirrggiinniiaa  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  bbyy  MMaayy  1155tthh  aanndd  

ssuubbmmiitt  aa  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeee  ooff  $$225500..    JJuunniioorr  TTeeaamm  RReeggiissttrraattiioonn  oonn  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  

WWeebbssiittee..  

44..0099  AAllll  JJuunniioorr  TTeeaammss  MMUUSSTT  ccaarrrryy  SS..AA..  VVaann  DDyykkee  IInnssuurraannccee,,  aanndd  ccoommpplleettee  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##11  

((TTeeaamm  RRoosstteerr))  aanndd  NNaattiioonnaall  FFoorrmm  ##22  ((PPllaayyeerr  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt))  

44..1100  FFuunnddiinngg  ffoorr  JJuunniioorr  TTeeaammss,,  wwiillll  bbee  ppiicckkeedd  uupp  bbyy  tthhee  tteeaammss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  JJuunniioorr  

PPrrooggrraamm..  

AA..  TToottaall  oouuttssiiddee  tteeaamm  ssppoonnssoorrss  mmuusstt  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd..  

44..1111  PPOOSSTT  SSEEAASSOONN  TTOOUURRNNAAMMEENNTT  PPLLAAYY..    TThhee  ttoouurrnnaammeenntt  llooccaattiioonn  aanndd  ttoouurrnnaammeenntt  rruulleess  wwiillll  

bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  bbaasseebbaallll  ccoommmmiitttteeee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  ssttaarrtt..  MMeeddaalllliioonnss  

aanndd  aawwaarrddss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  

AA..  EEaacchh  tteeaamm  rreeqquuiirriinngg  llooddggiinngg  iinn  TThhee  JJuunniioorr  DDiivviissiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  

sshhaallll  mmaakkee  aa  ddaammaaggee  ddeeppoossiitt  ooff  $$220000  ((ccaasshh  oorr  cceerrttiiffiieedd  cchheecckk))  ttoo  TThhee  

TToouurrnnaammeenntt  DDiirreeccttoorr..    DDeeppoossiittss  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  tteeaammss  aatt  cchheecckk--oouutt,,  

pprroovviiddeedd  ddaammaaggee  ccllaaiimmss  aarree  nnoott  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  tteeaamm..  

BB..  FFuunnddss  ttoo  ccoovveerr  tthhee  HHootteell  eexxppeennsseess  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  eexxtteennddeedd  RReeggiissttrraattiioonn  

ffeeeess  ffoorr  JJuunniioorr  TTeeaammss  lliisstteedd  iinn..  TThhiiss  eexxppeennssee  ccaannnnoott  eexxcceeeedd  tthhee  aammoouunntt  ooff  

rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  ccoolllleecctteedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  aanndd  tthhee  aammoouunntt  aavvaaiillaabbllee  aass  sseett  iinn  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  BBuuddggeett..      

11..  JJuunniioorr  TTeeaammss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  JJuunniioorr  DDiivviissiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

TToouurrnnaammeenntt  ccaannnnoott  cchheecckk  iinnttoo  tthhee  HHootteell  bbeeffoorree  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  tthhee  

aaccttuuaall  ttoouurrnnaammeenntt  ggaammeess  bbeeggiinnss..  

22..  JJuunniioorr  TTeeaammss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  mmeeaall  eexxppeennsseess..  

44..1122  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  JJuunniioorr  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  wwiillll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPoolliicciieess  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmeerriiccaann  

LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  RRuulleess..    
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44..1133  JJuunniioorr  TTeeaammss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  sseeeekk  oouuttssiiddee  ssppoonnssoorrss  ttoo  hheellpp  tthhee  ppoosstt  ffiinnaannccee  tthheeiirr  

tteeaammss..    TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ffuurrtthheerr  ppllaayy  bbeeyyoonndd  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  uunnlleessss  ffiinnaanncceess  

aanndd  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  iiss  aavvaaiillaabbllee..  

44..1144  MMaaxxiimmuumm  ppllaayyeerrss  ppeerr  rroosstteerr  ––  1188,,  ssaammee  aass  SSeenniioorr  tteeaammss..  

PPAARRAAGGRRAAPPHH  ——  55  ——  DDeeppaarrttmmeenntt  TTOOUURRNNAAMMEENNTT  

55..0011  AAnn  aapppplliiccaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt  ttoo  hhoosstt  tthhee  SSttaattee  BBaasseebbaallll  TToouurrnnaammeenntt  wwiillll  bbee  mmaaiilleedd  ttoo  aallll  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  AAtthhlleettiicc  CChhaaiirrmmaann..  TThhee  ssuucccceessssffuull  bbiiddddeerr  wwiillll  bbee  tthhee  hhoosstt  tteeaamm  aanndd  iiff  

tthheeyy  aarree  tthhee  DDiissttrriicctt  CChhaammppiioonnss,,  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  rruunnnneerr--uupp  wwiillll  bbee  tthhee  DDiissttrriicctt  

RReepprreesseennttaattiivvee  TTeeaamm..  AAnnyy  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  tthhiiss  rruullee  mmuusstt  bbee  cclleeaarrllyy  ssttaatteedd  iinn  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  aaggrreeeemmeenntt  bbyy  tthhee  ssuucccceessssffuull  bbiiddddeerr..  AA  mmiinniimmuumm  bbiidd  ooff  aatt  lleeaasstt  $$33,,550000  ffoorr  

SSeenniioorr  DDiivviissiioonn  oorr  $$22,,550000  ffoorr  JJuunniioorr  DDiivviissiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  tthhee  

ttoouurrnnaammeenntt  aapppplliiccaattiioonn..  

AA..  DDuurriinngg  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeennttss  ffoorr  SSeenniioorr  aanndd  JJuunniioorr  TTeeaammss,,  aatt  lleeaasstt  $$110000  

oorr  ooff  tthhee  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ppaayy  ttoouurrnnaammeenntt  hhoouussiinngg  eexxppeennsseess  

aanndd  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  tthhee  aaccttuuaall  rreevveennuuee  rreecceeiivveedd  aanndd  aavvaaiillaabbllee..    IIff  tthhee  hhoouussiinngg  

eexxppeennsseess  eexxcceeeeddss  tthhee  aammoouunntt  ccoolllleecctteedd  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee,,  tthheenn  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  

HHoosstt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  aammoouunntt  eexxcceeeeddiinngg  tthhoossee  ffuunnddss..    ((EExxaammppllee::    4400  tteeaammss  

rreeggiisstteerreedd  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr  wwoouulldd  bbee  aatt  lleeaasstt  $$44,,000000  iinn  tthhee  hhoouussiinngg  ffuunndd))..  

BB..  TThhee  TToouurrnnaammeenntt  HHoosstt  DDiirreeccttoorr  wwiillll  ffuurrnniisshh  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  

DDiirreeccttoorr  aa  llooddggiinngg  eessttiimmaattee..  TThhiiss  eessttiimmaattee  wwiillll  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  TThhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  ffoorr  ppaayymmeenntt  ffrroomm  tthheessee  ffuunnddss..    TThhiiss  aammoouunntt  

ccaannnnoott  eexxcceeeedd  tthhee  aammoouunntt  ccoolllleecctteedd  ffoorr  tthhaatt  yyeeaarr..  TThhee  ttoouurrnnaammeenntt  hhoosstt  mmuusstt  

ssuubbmmiitt  ffiinnaall  rreeppoorrtt  ooff  eexxppeennddiittuurreess  wwiitthhiinn  1100  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann..    

CC..  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  HHoosstt  PPoosstt  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  ttoo  

aarrrraannggee  ffoorr  aa  tteeaamm  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  ttoouurrnnaammeenntt  bbaannqquueett  ((SSeenniioorr  ttoouurrnnaammeenntt  oonnllyy))  

ttoo  bbee  hheelldd  oonn  tthhee  eevveenniinngg  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoouurrnnaammeenntt;;  tteeaamm  

llooddggiinngg,,  aanndd  ttrraavveell  mmiilleeaaggee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffoorr  ttrraavveelliinngg  tteeaammss..      

11..  AAccccoommmmooddaattiioonnss  mmuusstt  mmeeeett  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

CCoommmmiitttteeee  wwhhoo  sshhaallll  vviissiitt  aanndd  aapppprroovvee  tthheessee  aarrrraannggeemmeennttss..  LLooddggiinngg  

eexxppeennsseess  ccaannnnoott  eexxcceeeedd  tthhee  aammoouunntt  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  ccoolllleecctteedd  ffoorr  

tthhee  yyeeaarr  aanndd  tthhee  aammoouunntt  aavvaaiillaabbllee  aass  sseett  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

BBuuddggeett..      

22..  TTeeaamm  llooddggiinngg  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  nniigghhtt  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  bbaannqquueett  wwiillll  bbee  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssppoonnssoorriinngg  PPoosstt..    LLooddggiinngg  ffoorr  rreemmaaiinniinngg  

ttoouurrnnaammeenntt  ddaayyss  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  HHoosstt  PPoosstt  

aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  rree--iimmbbuurrsseemmeenntt  bbyy  DDeeppaarrttmmeenntt  bbaasseebbaallll  bbuuddggeetteedd  ffuunnddss  

uupp  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aammoouunntt  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  llooddggiinngg..      
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33..  EEaacchh  tteeaamm  rreeqquuiirriinngg  llooddggiinngg  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  sshhaallll  mmaakkee  

aa  ddaammaaggee  ddeeppoossiitt  ooff  $$220000  ((ccaasshh  oorr  cceerrttiiffiieedd  cchheecckk))  ttoo  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  

ddiirreeccttoorr..  DDeeppoossiittss  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  tteeaammss  aatt  cchheecckk--oouutt  ttiimmee,,  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  ddaammaaggee  ccllaaiimmss  aarree  nnoott  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  tteeaamm..  TThhee  

ssppoonnssoorriinngg  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  PPoosstt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennttiirree  ddaammaaggee  

aammoouunntt..  

44..  AAllll  ppaarrttiicciippaattiinngg  PPoossttss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  aanndd  bbeehhaavviioorr  

ooff  tthheeiirr  ppllaayyeerrss,,  mmaannaaggeerrss,,  ccooaacchheess  aanndd  ffaannss..  VViioollaattiioonn  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  

TToouurrnnaammeenntt  rruulleess  oorr  aannyy  ffoorrmm  ooff  iimmpprrooppeerr  bbeehhaavviioorr  oorr  ccoonndduucctt  ccoouulldd  

rreessuulltt  iinn  tthhee  ssuussppeennssiioonn  ffrroomm  ffuurrtthheerr  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

TToouurrnnaammeenntt  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr  oorr  mmoorree..  

DD..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  TToouurrnnaammeenntt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  eeiigghhtt  ((88))  tteeaammss..  TThhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  ssiixx  [[66  

DDiivviissiioonnss//LLeeaagguueess  llooccaatteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ssttaattee..    TThheessee  ddiivviissiioonnss  wwiillll  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  

eennoouugghh  tteeaammss  ttoo  eennssuurree  ccoommppeettiittiivvee  bbaallaannccee  eeaacchh  hhaavviinngg  ppllaayyeedd  aa  mmiinniimmuumm  ooff  

mmiinniimmuumm  ooff  1100  ggaammeess  wwiitthhiinn  tthheeiirr  lleeaagguuee..    AAllll  ssiixx  cceerrttiiffiieedd  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  

cchhaammppiioonnsshhiipp  tteeaammss  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  

BBaasseebbaallll  TToouurrnnaammeenntt..    AA  tteeaamm,,  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aa  bbaallaanncceedd  lleeaagguuee  aanndd  aass  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ttoouurrnnaammeenntt  hhoosstt  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ttoouurrnnaammeenntt  bbiidd;;  tthhiiss  hhoosstt  tteeaamm  wwiillll  bbee  

tthhee  77tthh  ttoouurrnnaammeenntt  tteeaamm..    AAnn  AAtt--LLaarrggee  ttoouurrnnaammeenntt  bbiidd  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteesstt  nnuummbbeerr  ooff  tteeaammss..  

11..  LLeeaagguueess  wwiitthh  oonnllyy  aa  ffeeww  tteeaammss  mmaayy  nnoott  eeaarrnn  aa  ttoouurrnnaammeenntt  aa  bbiidd  iiff  tthheeyy  

ppllaayy  iinn  oonnee  ooff  tthhee  ssmmaalllleesstt  oorr  uunnbbaallaanncceedd  lleeaagguueess..      LLeeaagguueess  wwiitthh  tthhee  

ffeewweesstt  nnuummbbeerr  ooff  cceerrttiiffiieedd  tteeaammss  wwiillll  rreecceeiivvee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  

ttoouurrnnaammeenntt  bbiiddss;;  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  lleeaagguuee  ttoouurrnnaammeenntt  bbiiddss  iiss  11..    

22..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  BBaasseebbaallll  TToouurrnnaammeenntt  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo  [[22]]  

rroouunnddss::  TThhee  QQuuaalliiffyyiinngg  RRoouunndd  aanndd  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  RRoouunndd..      

33..  TThhee  QQuuaalliiffyyiinngg  RRoouunndd  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ssiixx  [[66]]  LLeeaagguuee  TToouurrnnaammeennttss  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  ssiixx  [[66]]  tteeaammss  tthhaatt  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  RRoouunndd..    IIff  

tthhee  LLeeaagguuee  CChhaammppiioonn  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  rruunnnneerr--uupp  mmaayy  aaddvvaannccee..    IIff  

tthhee  CChhaammppiioonn  oorr  RRuunnnneerr--uupp  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  tthheenn  tthhee  lleeaagguuee  wwiillll  ffoorrffeeiitt  

tthhee  bbiidd  ttoo  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  rroouunndd..      

44..  TThhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  RRoouunndd  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  eeiigghhtt  [[88]]  tteeaammss..    

TThhee  tteeaammss  ppaarrttiicciippaattiinngg  wwiillll  bbee::  TThhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  RRoouunndd  HHoosstt  tteeaamm;;  

tthhee  ssiixx  [[66]]  LLeeaagguuee  qquuaalliiffyyiinngg  rroouunndd  cchhaammppiioonnss,,  aanndd  aann  AAtt--LLaarrggee  

qquuaalliiffyyiinngg  rroouunndd  rruunnnneerr  uupp  ffrroomm  tthhee  LLeeaagguuee  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  cceerrttiiffiieedd  

tteeaammss..    

aa..  TThhee  mmeetthhoodd  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  aann  aatt--llaarrggee  tteeaamm,,  iiff  

nneecceessssaarryy  dduuee  ttoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  [[11]]  LLeeaagguuee  hhaavviinngg  tthhee  mmoosstt  

cceerrttiiffiieedd  tteeaammss,,  ffoorr  tthhee  CChhaammppiioonnsshhiipp  RRoouunndd  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

VViirrggiinniiaa  BBaasseebbaallll  TToouurrnnaammeenntt  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::      
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11))  OOnnllyy  tteeaammss  wwhhoo  aarree  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  ((rreegguullaarr  oorr  ppoosstt--sseeaassoonn))  

CChhaammppiioonnss  oorr  RRuunnnneerrss  UUpp  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  AAtt  LLaarrggee  bbiidd..  

22))  TThhee  LLeeaagguueess  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  cceerrttiiffiieedd  tteeaammss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  BBaasseebbaallll  PPrrooggrraamm  wwiillll  eeiitthheerr  

ffoorrffeeiitt  tthhee  bbiidd  oorr  ppllaayy  aann  eelliimmiinnaattiioonn  ppllaayy--iinn  ggaammee  pprriioorr  ttoo  tthhee  

CChhaammppiioonnsshhiipp  RRoouunndd..      

33))  LLeeaagguuee  CChhaammppiioonnss  ffrroomm  aa  bbaallaanncceedd  lleeaagguuee  ttaakkee  pprreecceeddeennccee  

ffoorr  hhoommee  ffiieelldd  aanndd  pprriioorriittyy  oovveerr  aa  RRuunnnneerr  UUpp  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  

oodddd  nnuummbbeerr  ooff  ppllaayy--iinn  tteeaammss..  

EE..  TThhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  tthhaatt  wwiillll  ppllaayy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aa  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  

rreepprreesseennttaattiivvee  wwiillll  aannnnoouunnccee  tthheeiirr  sscchheedduullee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

CChhaaiirrmmaann//CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CCoonnvveennttiioonn..  

11..  AAllll  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  TToouurrnnaammeennttss  aanndd  ppllaayyooffff  ggaammeess  sshhaallll  bbee  ccoommpplleetteedd  

bbyy  FFrriiddaayy  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt..  

aa..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  SSttaattee  CChhaammppiioonnsshhiipp  TTeeaamm  MMUUSSTT  bbee  

cceerrttiiffiieedd  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmeerriiccaanniissmm  CCoommmmiissssiioonn  bbyy  tthhee  

SSttaattee  CChhaaiirrmmaann..    CCeerrttiiffiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  ffaaxxeedd  nnoo  llaatteerr  tthhaann  

mmiiddnniigghhtt  AAuugguusstt  44,,  22001188..  

22..  MMiinniimmuumm  AAccttiivvee  PPllaayyeerrss..    TTeeaammss  ccoommpplleettiinngg  iinn  AALLBB  SSeenniioorr  

DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  NNaattiioonnaall  TToouurrnnaammeenntt  mmuusstt  hhaavvee  99  

eelliiggiibbllee  rroosstteerreedd  ppllaayyeerrss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatt  aallll  ttiimmeess..          

aa..  PPllaayyeerrss  nnoott  pprreesseenntt  dduurriinngg  tteeaamm  rreeggiissttrraattiioonn  mmaayy  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ttoouurrnnaammeenntt  ppllaayy;;  aallll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  

cchheecckk--iinn  wwiitthh  tthhee  TToouurrnnaammeenntt  DDiirreeccttoorr  pprriioorr  ttoo  bbeeiinngg  

eenntteerreedd  oonn  tthhee  lliinnee--uupp  ccaarrdd..      

bb..  TThhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  ppllaayyeerr  eelliiggiibbiilliittyy  wwiillll  bbeeaatt  tthhee  

ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  ddiirreeccttoorr  aanndd  tthhee  ffiinnaall  

aauutthhoorriittyy  iiss  tthhee  bbaasseebbaallll  cchhaaiirrmmaann..  

cc..  TTeeaammss  wwiitthh  lleessss  tthhaann  1122  ppllaayyeerrss  oonn  tthheeiirr  rroosstteerr  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  

ppllaayy  mmaayy  aassssiiggnn  ppllaayyeerrss  ffrroomm  tthhee  JJuunniioorr  rroosstteerr  ttoo  tthhee  SSeenniioorr  

rroosstteerr  ttoo  ggeett  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aaccttiivvee  ppllaayyeerrss  uupp  ttoo  1122..      

PPllaayyeerrss  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  sseenniioorr  rroosstteerr  ffrroomm  tthhee  JJuunniioorr  rroosstteerr  

mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  aanndd  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  

CChhaaiirrmmaann..    PPllaayyeerrss  mmuusstt  bbee  oonn  tthhee  JJuunniioorr  RRoosstteerr  cceerrttiiffiieedd  ttoo  

NNaattiioonnaall  ooffffiiccee..      

dd..  WWhheenn  ppllaayyeerrss  aarree  ttrraannssffeerrrreedd  uupp  ttoo  tthhee  SSeenniioorr  TTeeaamm  ffoorr  

ttoouurrnnaammeenntt  ppllaayy,,  ccooaacchheess//tteeaamm  mmaannaaggeerrss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  

ttoo  hhaavvee  aallll  tthhee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  oonn  eeaacchh  

ppllaayyeerr  aatt  tteeaamm  cchheecckk  iinn,,  tteeaamm  rroosstteerr  aanndd  pprrooooff  ooff  aaggee..  
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33..  AAllll  TTeeaammss  mmuusstt  ffiillee  aa  hhiigghh--qquuaalliittyy  gglloossssyy  ((ccoolloorr))  pphhoottooggrraapphh  ttoo  tthhee  

NNaattiioonnaall  WWeebbssiittee  ((wwwwww..bbaasseebbaallll..lleeggiioonn..oorrgg))    ttoo  eennssuurree  tthhee  

cchhaammppiioonnsshhiipp  tteeaamm’’ss  pphhoottoo  wwiillll  aappppeeaarr  iinn  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  ssoouuvveenniirr  

pprrooggrraamm  aanndd  llooccaall  nneewwssppaappeerr..  

FF..  TToouurrnnaammeenntt  ppllaayy  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  aabboovvee  tthhee  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  lleevveell  wwiillll  

bbee  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann,,  oorr  aa  ddeessiiggnnaatteedd  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CCoommmmiitttteeee..      

GG..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  MMeetthhoodd  ffoorr  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  tteeaammss  ccoommppeettiinngg  sshhaallll  

bbee  ttwwoo  ((22))  lloosssseess  aanndd  tthhee  tteeaamm  iiss  oouutt  ooff  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt..  

11..  TTeeaammss  eelliimmiinnaatteedd  ffrroomm  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  ((sseeccoonndd  lloossss)),,  wwhheenn  

tthhee  ggaammee  eennddss  bbyy  88PPMM  sshhaallll  rreettuurrnn  hhoommee  aanndd  nnoott  bbee  hhoouusseedd  aatt  tthhee  hhoosstt  

eexxppeennssee..  

HH..  UUmmppiirreess  ffoorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  TToouurrnnaammeenntt  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  aanndd  ppaaiidd  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  BBuuddggeett..  

II..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  aanndd//oorr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  BBaasseebbaallll  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  

pprreessccrriibbee  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  ppllaayyiinngg  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  tthhaatt  iitt  ccoonnssiiddeerrss  

nneecceessssaarryy..  

11..  HHoowweevveerr,,  cciirrccuummssttaanncceess  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  oorrggaanniizzeerrss,,  

ii..ee..,,  eexxtteennddeedd  ddeellaayyss  ffoorr  rraaiinn,,  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  AAmmeerriiccaann  LLeeggiioonn  ppeerrssoonnnneell  

aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  ttoo  ttaakkee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  mmeeaassuurreess  ttoo  iinnssuurree  tteeaammss  

aarree  ggiivveenn  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittyy..    IIff  rraaiinn  oorr  ootthheerr  aaccttss  ooff  GGoodd  oorr  mmootthheerr--nnaattuurree  

ccaauussee  aa  sseerriioouuss  ddeellaayy  iinn  aa  ggaammee  oorr  ttoouurrnnaammeenntt,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VViirrggiinniiaa  

BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann  aanndd  TToouurrnnaammeenntt  DDiirreeccttoorr  mmaayy  aaddjjuusstt  TToouurrnnaammeenntt  

bbrraacckkeettss  ttoo  sseelleecctt  aa  wwiinnnneerr..    TThhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceedduurreess  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aatt  

tthhee  TToouurrnnaammeenntt  ssiiggnn--iinn  wwiitthh  aallll  ccooaacchheess..  

JJ..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  SScchheedduullee  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBaasseebbaallll  CChhaaiirrmmaann..  TThhee  sscchheedduullee  sshhaallll  bbee  fflleexxiibbllee  ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  tthhee  llooccaall  hhoosstt  

tteeaamm  oorr  HHoosstt  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  CChhaammppiioonn  wwiillll  ppllaayy  iinn  GGaammee  44  oonn  OOppeenniinngg  DDaayy..      TThhee  

HHoosstt  TTeeaamm  oorr  HHoosstt  DDiivviissiioonn//LLeeaagguuee  wwiillll  ppllaayy  tthhee  DDiissttrriicctt  TTeeaamm  wwhhoossee  BBaassee  sscchhooooll  iiss  

llooccaatteedd  tthhee  ffuurrtthheesstt  ffrroomm  tthhee  TToouurrnnaammeenntt  ssiittee..    

KK..  TTwwoo  ((22))  pprrooppeerrllyy  mmaaiinnttaaiinneedd  pprraaccttiiccee  ffiieellddss  mmuusstt  bbee  aavvaaiillaabbllee..    AAtt  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  

ssiittee  aanndd  sscchheedduulliinngg  ffoorr  tthhee  pprraaccttiiccee  ffiieellddss  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  ddiirreeccttoorr  oorr  

hhiiss  ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivvee..  

LL..  TThhee  DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  CChhaammppiioonn  mmuusstt  bbee  aannnnoouunncceedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrmmaann  bbyy  

tthhee  DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  CChhaaiirrmmaann  nnoott  llaatteerr  tthhaann  ttwweennttyy--ffoouurr  ((2244))  hhoouurrss  pprriioorr  ttoo  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  sscchheedduullee..  

MM..  TThhee  ppiittcchhiinngg  rreeccoorrdd  ffrroomm  tthhee  DDiissttrriicctt//LLeeaagguuee  ttoouurrnnaammeennttss  wwiillll  ccaarrrryy  oovveerr  ttoo  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  TToouurrnnaammeenntt  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  rruullee  ffoorr  rreesstt  ddaayyss  ffoorr  ppiittcchheerrss..  
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NN..  AArrttiiffiicciiaall  nnooiissee  mmaakkeerrss  aarree  pprroohhiibbiitteedd..  

11..  TThhee  NNaattiioonnaall  AAmmeerriiccaanniissmm  CCoommmmiissssiioonn  hhaass  aann  eessttaabblliisshheedd  ppoolliiccyy  tthhaatt  

pprroohhiibbiittss  aarrttiiffiicciiaall  nnooiisseemmaakkeerrss  ooff  aannyy  nnaattuurree  aatt  aallll  ttiimmeess..  

22..  FFaannss  wwhhoo  ooppeerraattee  nnooiisseemmaakkeerrss,,  ssuucchh  aass  aaiirr  hhoorrnn,,  bbeellllss,,  sshhaakkeerrss,,  rraattttlleerrss,,  

eettcc..  wwiillll  bbee  aasskkeedd  nnoott  ttoo  ddoo  ssoo..    AA  sseeccoonndd  wwaarrnniinngg  wwiillll  ccaauussee  tthhoossee  ffaannss  

ttoo  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ssttaannddss  aanndd  tthhee  ppaarrkk..  

  


