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KOMUNIKAT NR 73/2020 

z dnia 20 kwietnia 2020 roku 

 
 

 Szanowni Państwo, 
 
Przede wszystkim pragniemy wyrazić naszą nadzieję, że wszyscy z naszej 
społeczności jesteście zdrowi i bezpieczni.  Nasze myśli kierowane są do 
wszystkich dotkniętych przez koronawirusa, bezpośrednio lub pośrednio. 
 
Chociaż nie mamy żadnych istotnych aktualizacji dotyczących lig, mistrzostw i 
pucharów pod patronatem PZBall, to w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy 
oficjalne stanowisko CEB, ESF i WBSC o odwołaniu i przełożeniu kilku 
europejskich wydarzeń.  
 
Poniżej znajduje się podsumowanie bieżących informacji i statusu: 
 
LIGI, MISTRZOSTWA, PUCHARY 
 

1) Nadal utrzymujemy w mocy postanowieni o  nie planowaniu  otwarcia 
sezonu do końca maja br..  

2) Nasze decyzje będziemy opierać na wytycznych polskiego rządu i 
Ministerstwa Sportu, a o zmianach będziemy regularnie informować.  Na 
razie podchodzimy z ostrożnością do jakichkolwiek kroków, i nie 
podejmujemy jeszcze żadnych decyzji dotyczących terminów rozgrywek. 
Chcemy podejmować decyzje będąc pewnymi stanu wpływu 
koronawirusa na naszą dyscyplinę. 

3) Jesteśmy optymistycznie nastawieni do komentarza rządu i Ministerstwa 
Sportu (na przykład o możliwość ponownego odwiedzenia parków i 
lasów), co może sugerować początek możliwości powrotu na boiska. 
Widzimy jednak, że wobec wciąż rosnącej liczby codziennych nowych 
przypadków wirusa w Polsce, nadal mogą trwać ograniczenia do 
prowadzenia zajęć grupowych.  

Tak więc wszelkie dzisiejsze prognozy dotyczące tego, co może się zdarzyć od 1 
czerwca, byłyby przedwczesne. 
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WBSC EUROPE SOFTBALL 
 

1) Jak czytamy w ostatnim komunikacie WBSC Mistrzostwa Kobiet Seniorów 
zostały przełożone na 20-26 września, a Mistrzostwa Europy U15 zostały 
przełożone na 24-29 sierpnia. 

2) Biorąc pod uwagę obecną nieprzewidywalność wpływu wirusa, WBSC 
Europe ponownie wróci do terminarza przed 15 czerwca.  Jak podaje 
WSBC krajowe związki do 15 czerwca mogą zrezygnować z uczestnictwa 
w Mistrzostwach Europy bez żadnych konsekwencji. 

 
 
WBSC EUROPE BASEBALL 
 

1) W ubiegłym tygodniu CEB ogłosił, że Mistrzostwa Europy U12 i 
Kwalifikacje do Mistrzostw U12 zostały w tym roku oficjalnie odwołane.  
Podobnie z Mistrzostwami Europy Seniorów w C-Pool.  Z uwagi, że Polska 
nie zarejestrowała drużyn w tych wydarzeniach, nie rzutuje to na nasze 
działania. 

2) Mistrzostwa Europy U18 i Mistrzostwa Europy Seniorów B-pool (w obu 
lokalizacjach) zostały przełożone, a nowe terminy zostaną ustalone.  Nasz 
zespół seniorów planował grać w moskiewskiej grupie B-Pool, dlatego 
czekamy na nowe informacje. 

3) Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie kwalifikacji do Mistrzostw Europy 
U15 i do Mistrzostw Europy U23.  Nie ma też żadnych wskazówek, kiedy 
decyzje te zostaną podjęte. 

 
 
 
Życzymy wszystkiego najlepszego Wam i Waszym rodzinom! Bądźcie bezpieczni! 
 
 
 
Zarząd PZBall 
 

 


