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          KOMUNIKAT nr 71/2020 

        z dnia 30 marca 2020 roku 
 
Szanowni Państwo, 
  
  
Przede wszystkim mamy nadzieję, że wszyscy jesteście bezpieczni i zdrowi. 
  
W naszym ostatnim komunikacie (z 23-go marca) na temat koronawirusa i jego wpływu na baseball i 
softball w Polsce napisaliśmy, że według kilku źródeł „każda dyskusja o odroczeniu Olimpiady 2020 
była przedwczesna”.  Już następnego dnia Komitet Olimpijski ogłosił, że przełoży terminy Igrzysk 
Olimpijskich. 
  
Jest to przykład tego, jak dynamiczna jest obecna sytuacja i jak trudno jest dokładnie określić 
przyszłość w obliczu tej pandemii. 
W tej chwili możemy powiedzieć, że oficjalnie PZBall nie będzie miał żadnych działań ligowych, 
turniejowych ani reprezentacji narodowych do końca kwietnia (obejmuje to Try-Out MLB 
zaplanowaną na 20 kwietnia we Wrocławiu, którą MLB przełożyło kilka dni temu).  Jak już 
wspomnieliśmy, powiadomimy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich terminach 
rejestracji lub płatności.  Możemy tu również powiedzieć, że powiadomimy co najmniej 30 dni przed 
wznowieniem gry ligowej. 
  
Nieoficjalnie uważamy, że rozważanie rozpoczęcia działalności zorganizowanej przez PZBall przed 
końcem maja jest nierealne.  I najprawdopodobniej byłby to najbardziej optymistyczny scenariusz. 
 Rosnąca liczba przypadków koronawirusa w całej Europie i, tutaj w naszym domu, w Polsce; decyzja 
polskiego rządu o umożliwieniu głosowania z domu w niektórych przypadkach; razem z zaleceniami 
ekspertów ds. zdrowia na całym świecie wskazują na dłuższy okres dystansu społecznego. 
  
Ani CEB, ani ESF nie dostarczyli żadnych dalszych informacji na temat harmonogramów Mistrzostw 
Europy lub Mistrzostw (innych niż kwalifikacje do Pucharu CEB, o których wspominaliśmy w zeszłym 
tygodniu), chociaż zarząd ESF planuje spotkanie w tym tygodniu, aby dyskutować harmonogram 
mistrzostw i pucharów softballowych.  Jeśli spojrzymy na lokalizację niektórych z zaplanowanych 
wydarzeń (np. Moskwa, północne Włochy), nie będziemy zdziwieni, jeśli wkrótce zostaną ogłoszone 
takie zmiany w harmonogramach. 
  
Nasze przyszłe decyzje będą w dużej mierze zależeć od działań polskiego rządu.  Będziemy również 
monitorować to, co dzieje się w krajach sąsiednich oraz z innymi organizacjami sportowymi w Polsce, 
choć wszystko to jest w dużym stopniu powiązane.  Dobrym tego przykładem jest Mała Liga.  Na razie 
ogłosili zakaz wszelkiej działalności do końca kwietnia, a kolejną decyzję podejmie w połowie 
kwietnia.  Na tę decyzję wpłyną sytuacja w Stanach Zjednoczonych (ponieważ Mała Liga ma tam 
swoją siedzibę).  Ale będzie to również związane z tym, jak rząd polski postrzega pandemię, ponieważ 
obiekt Małej Ligi w Kutnie jest obecnie wyznaczony jako potencjalne mieszkanie na potrzeby 

mailto:pzball@wp.pl


ewentualnej kwarantanny.  Niezależnie od tego będziemy obserwować zmiany i aktualizacje.  W razie 
wątpliwości PZBall podejmie konserwatywne i ostrożne decyzje, wiedząc, że zagrożone jest 
bezpieczeństwo naszej społeczności. 
  
W międzyczasie włożymy więcej wysiłku na naszych kanałach mediów społecznościowych, aby 
znaleźć sposób na to, aby nasza społeczność pozostała razem.  Zapraszamy do przyłączenia się do nas 
w tym działaniu. 
  
Jak zawsze, w razie potrzeby, jesteśmy gotowi pomagać naszym klubom członkowskim. 
  
Bądźmy mądrzy i bądźmy bezpieczni! 
  
 
                            Zarząd PZBall 

 


