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KOMUNIKAT nr 72/2020
z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Drodzy sportowcy, trenerzy i działacze klubów sportowych,
Miniony tydzień był jednym z najbardziej decyzyjnych – decyzje podjęła międzynarodowa
organizacja odpowiedzialna za turnieje naszych drużyn narodowych, a także Ministerstwo
Sportu, które ma wpływ na nasze sezony.

Po pierwsze, Softball Europe (tzw. ESF) odbył telekonferencję 1 kwietnia. Trzy główne
informacje z tej telekonferencji są następujące:
 WBSC przełożyło na później wszystkie swoje Mistrzostwa Świata w Softballu w 2020
r. Zamierzają rozegrać je wszystkie w tym roku, najprawdopodobniej w listopadzie
lub grudniu.
 Softball Europe zdecydował również, że nie jest możliwe utrzymanie pełnego
kalendarza wydarzeń wcześniej zaplanowanych na sezon 2020. W związku z tym, w
tym roku utrzymają tylko trzy Mistrzostwa Europy, z których wszystkie są
kwalifikacjami do Mistrzostw Świata w Softballu zaplanowanych na 2021 r. Polska
ma zarejestrowane drużyny narodowe na dwa z tych trzech mistrzostw - U15 i
Seniorki. Mistrzostwa Europy Seniorek zostały przełożone na 20–26 września.
Mistrzostwa U15 również zostaną przełożone, choć nowy termin nie został jeszcze
ustalony.
 Powyższe oznacza, że Europejskie Puchary dla klubów nie odbędą się w tym roku.
Ma to wpływ na klub Gepardy Żory, który zarejestrował się w jednym z Pucharów.

CEB spotkał się również około tydzień temu i ogłosił, że wszystkie zawody Klubów
Europejskich (w tym kwalifikacje do Pucharu Federacji, w których planowali wziąć udział
Stal BiS Kutno i Dęby Osielsko) zostały odwołane na rok 2020. CEB nie podjął jeszcze
decyzji odnośnie Mistrzostw Europy.

Również w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sportu poinformowało nas, że do końca maja nie
będzie finansować żadnych wydarzeń reprezentacji narodowej (obozów ani meczów). Jak
pisaliśmy w komunikacie z zeszłego tygodnia, spodziewaliśmy się, że zawieszenie sezonu
PZBall potrwa dłużej niż do końca kwietnia. W oparciu o nowe informacje z Ministerstwa
Sportu, oficjalnie anulujemy wszystkie wydarzenia PZBall do końca maja.

Oznacza to również, że będziemy zmieniać datę Walnego Zjazdu zaplanowanego dla naszego
Związku w maju. Nie znamy jeszcze terminu nowego spotkania, ale z pewnością nie nastąpi
to wcześniej niż w czerwcu a może zostać nawet zaplanowane później.

Nie jesteśmy pewni, jak będą wyglądały następne tygodnie lub miesiące. Chociaż
chcielibyśmy, aby na początku czerwca powrócić do normalności, i aby ta normalność
obejmowała gry w baseball i softball, jest zbyt wcześnie, aby to przewidzieć lub zaplanować.
Będziemy nadal monitorować bieżącą sytuację i z dużym wyprzedzeniem ogłosimy nowe
terminy i harmonogramy.

W międzyczasie pozostańcie w domu i bądźcie bezpieczni.

Napiszemy do was ponownie w przyszłym tygodniu.
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