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KOMUNIKAT nr 70/2020
z dnia 23 marca 2020 roku
Drodzy sportowcy, trenerzy i działacze klubów sportowych,
Nie możemy jeszcze powiedzieć, co będzie dalej. I dopóki nie dowiemy się,
kiedy wznowienie aktywności sportowej w grupach będzie możliwe, nie
możemy udzielić konkretnych odpowiedzi jak będzie wyglądał kalendarz na
resztę sezonu. Zarząd omawia kilka opcji dotyczących lig, mistrzostw i
pucharów, ale przedwczesne jest podejmowanie publicznych dyskusji na temat
tych opcji, dopóki nie uzyskamy wyraźniejszego obrazu przyszłości. To
powiedziawszy, naszym celem jest prośba o informacje zwrotne od klubów
przed podjęciem decyzji. Na razie, jak wcześniej informowaliśmy, możemy
zapewnić, że wszystkie terminy i wymagania dotyczące płatności od 20 marca
zostały przesunięte na czas nieokreślony. Wszystkie kluby zostaną
powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim zostaną ustalone nowe
terminy. Rozumiemy, że jest to dla wszystkich trudna sytuacja, więc będziemy
dążyć do jak największej elastyczności.
Oczywiście koronawirus wpłynał na sport na całym świecie, chociaż wiele
międzynarodowych organizacji baseballowych / softballowych nie podjęło
jeszcze decyzji w sprawie przyszłych wydarzeń. Z wyjątkiem dwóch pozostałych
baseballowych turniejów kwalifikacyjnych do Olimpiady, które zostały
przełożone, WBSC poinformowało, że obecnie utrzymują pozostałą część
swojego harmonogramu zgodnie z planem (w tym Mistrzostwa Świata w
softballu kobiet U18, Puchar Świata w baseballu U15 i U23, oraz Mistrzostwa
Świata w baseballu kobiet). ESF również nie anulował jeszcze żadnego ze
swoich wydarzeń w 2020 r. CEB nie odwołał również żadnego z wydarzeń na
ten rok, choć skontaktował się z każdym związkiem krajowym z prośbą o
informacje zwrotne na temat harmonogramu Pucharów Europejskich (z kolei
my skontaktujemy się z klubami w Kutnie i Osielsku, aby uzyskać ich
odpowiedzi na ten temat). Nawet Polski Komitet Olimpijski rozesłał e-mail z
informacją, że chociaż kwalifikacje olimpijskie mogą zostać przesunięte,
przedwczesne jest rozmawianie o odwołaniu Olimpiady 2020 w Japonii.

Wszystkie te organizacje informują, że na bieżąco monitorują światową i
lokalną sytuację i podejmą decyzje, traktując zdrowie i bezpieczeństwo
sportowców jako najwyższy priorytet.
Podobnie postępuje Polski Związek Baseballu i Softballu. Będziemy Państwa na
bieżąco informować. I nadal życzymy wszystkim Wam i Waszym rodzinom
zdrowia i bezpieczeństwa.
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