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KOMUNIKAT nr 14/2017
z dnia 28.09.2017 r.
w sprawie
Meczu nr 1 Rundy Finałowej Play-off 2017r.

Ze względu na informacje przekazane przez zainteresowane kluby odnośnie nieznanych dotąd
Zarządowi faktów, które mają bezpośredni wpływ na możliwość rozegrania meczu nr 1 w dniu
01.10.2017r, Zarząd PZBall na nadzwyczajnym zebraniu członków w dniu 27.09.2017r podjął decyzję
o przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi klubami, które to mają obowiązek przedstawić
swoje stanowisko (uprzednio konsultując się między sobą) odnośnie terminu i miejsca rozegrania
meczu nr 1 do dnia 05.10.2017r. W przypadku braku jednoznacznego stanowiska klubów lub
pozostawienie komunikatu bez odpowiedzi do dnia 05.10.2017r włącznie, Zarząd PZBall podejmie
decyzje o dacie rozegrania meczu nr 1 we własnym zakresie. Decyzja Zarządu będzie ostateczna
i nieodwołalna.
W związku z powyższym mecz nr 3 i 4 zostanie rozegrany zgodnie z terminarzem tj.
Mecz Finałowy pomiędzy WUKB Centaury Warszawa, a KS Silesia Rybnik odbędzie się 07 i 08.
10.2017r, a gospodarzem spotkań będzie drużyna WUKB Centaury Warszawa.
Mecz o 3 miejsce pomiędzy KS Barons Wrocław, a MKS STAL BiS Kutno odbędzie się 07 i 08.
10.2017r, a gospodarzem spotkań będzie drużyna KS Barons Wrocław.
Mecz nr 5 zostanie rozegrany zgodnie z terminarzem w dniu 14.10.2017r.
Mecz Finałowy pomiędzy WUKB Centaury Warszawa, a KS Silesia Rybnik odbędzie się 14.10.2017r
a gospodarzem spotkania będzie klub KS Silesia Rybnik.
Mecz o 3 miejsce pomiędzy KS Barons Wrocław, a MKS STAL BiS Kutno odbędzie się 14.10.2017r,
a gospodarzem spotkań będzie drużyna MKS Stal BiS Kutno.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zapewniamy, iż zaistniała sytuacja odnośnie przełożenia meczu
nr 1 była niezależna od Zarząd, a podyktowana przez zmienna aurę i obfite opady deszczu, które
miały miejsce w całym Kraju w dniu 23.09.2017r. Pierwotna decyzja o rozegraniu meczu nr 1 w
pierwszym wolnym terminie (01.10.2017r.) była podjęta na podstawie braku informacji od gospodarza
meczu nr 1, który był zobowiązany do poinformowania w ciągu dwóch dni PZBall oraz klub
(występujący w roli gościa) o proponowanej dacie rozegrania odwołanego meczu. PZBall pierwotnie
ustalając date 01.10.2017r wziął również pod uwagę uwarunkowania atmosferyczne panujące w tym
okresie w Kraju.
Wierzymy, iż w niedalekiej przyszłości uda nam się wspólnie z klubami wypracować dobre praktyki
w podobnych sytuacjach.
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