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KOMUNIKAT nr 74/2020
z dnia 28 kwietnia 2020 roku
Szanowni Państwo,
Miniony tydzień był aktywny w zakresie dyskusji na temat sportu i COVID-19. Minister sportu,
Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, zorganizowała 24 kwietnia telekonferencję dla wszystkich
federacji sportowych, w której omówiła plany Polski dotyczące stopniowego ponownego
uprawiania sportu. Następnego dnia, 25 kwietnia, Ministerstwo Sportu opublikowało swój
trójfazowy plan powrotu do uprawiania sportu. Jednocześnie dziś rano WBSC przekazało
nam nowe zalecenia WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyczące masowych spotkań i
wydarzeń sportowych.
Nie ma aktualnie żadnych nowych informacji od CEB lub ESF. Chcielibyśmy podzielić się z
Państwem informacjami, które posiadamy na chwilę obecną.

TELEKONFERENCJA PANI MINISTER SPORTU
Pani Minister zauważyła, że ich bezpośrednim celem jest umożliwienie sportowcom
olimpijskim rozpoczęcia bezpiecznego i odpowiedzialnego treningu, co jest trudne, gdy
szkoły, siłownie, hale itp. są zamknięte.
Pierwszym krokiem będzie otwarcie OPO COS w Spale i Wałczu jako programów
pilotażowych. Będą organizować tam sesje treningowe z priorytetem zarezerwowanym dla
sportowców, którzy prawdopodobnie wezmą udział w przyszłorocznych igrzyskach
olimpijskich i którzy mają jasno określony harmonogram wydarzeń na resztę roku. Aby wziąć
udział, każdy sportowiec musi najpierw przejść 14-dniową kwarantannę, następnie badanie
przez lekarza oraz testy na obecność wirusa w organizmie przed dopuszczeniem do
treningu. Sesje w Spale i Wałczu będą również obejmować rygorystyczne ograniczenia
dystansu społecznego, dodatkowe etapy dezynfekcji, minimalny kontakt z pracownikami
COS, brak dodatkowego kontaktu z osobami z zewnątrz itp. Takie warunki nie będą łatwe i
prawdopodobnie trudne do zastosowania.
Jeżeli te pierwsze programy sprawdzą się otworzone zostaną inne Ośrodki COS, aby
umożliwić więcej takich sesji szkoleniowych.
Ostatecznym celem ministerstwa jest przywrócenie zaplanowanych wydarzeń sportowych
poszczególnych dyscyplin sportowych, ale przyznali, że jest jeszcze za wcześnie, aby o tym
dyskutować.
Ponadto ogłoszono, że wszystkie badania medyczne, które były ważne 7 marca, zachowują
ważność do 60 dni po odwałaniu stanu pandemii.
Przedstawiciel z Instytutu Sportu poinformował, że Instytut Sportu opracowuje serię szkoleń
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online dla trenerów (pierwsza sesja dotyczy umiejętności motorycznych i wzmocnienia).
Będzie ona dostępna w drugim tygodniu maja.
Niestety nie ma aktualnie żadnych nowych wiadomości dotyczących rozgrywek OOM.

MINISTERSTWO SPORTU „NOWA SPORTOWA RZECZYWISTOŚĆ”
W sobotę 25 kwietnia Ministerstwo Sportu opublikowało plany ponownego otwarcia Polski na
świat sportu. Ich plan składa się z trzech faz, z których pierwsza zostanie wdrożona 4 maja i
która wydaje się pozwalać na treningi w małych grupach dla klubów baseballowych i
softballowych. Pozostałe dwie fazy nie mają jeszcze terminu realizacji. Informacje
opublikowane przez Ministerstwo Sportu zawierają wiele szczegółów, więc nie ma sensu tutaj
ich podsumowywać. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia szczegółów na stronie
Ministerstwa Sportu lub za pośrednictwem tego linku (https://www.gov.pl/web/sport/nowasportowa-rzeczywistosc).
Poniżej dwie infografiki z Ministerstwa Sportu, które zawierają ich plan przywracania
aktywności sportowej.
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WYTYCZNE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA
W dniu dzisiejszym WBSC przesłało nam wytyczne WHO dotyczące wydarzeń sportowych.
Wytyczne te zostały opublikowane 14 kwietnia. Ponownie, ilość szczegółów zawartych w
tych wytycznych jest zbyt duża, aby je tutaj wymieniać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
możesz znaleźć dokument, klikając poniższy link. WHO informuje również o narzędziach do
oceny ryzyka, które można wykorzystać podczas wydarzeń sportowych. Rozważymy te
wytyczne, planując powrót baseballu i softballu w Polsce.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoVMass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf

AKTUALNOŚCI PZBALL
We wnioskach o dofinansowanie, które składamy do Ministerstwa Sportu, wskazaliśmy 12
czerwca jako najwcześniejszy termin na szkolenie drużyn narodowych w kategoriach
młodzieżowych. Termin ten został ustalony potrzebą umieszczenia we wnioskach.
Ostatecznie faktyczny czas zależy w dużej mierze od tego, czy nadal będziemy obserwować
złagodzenie ograniczeń COVID-19 w Polsce.
Jak już wspomnieliśmy, jest zbyt wcześnie, aby rozpocząć planowanie konkretnych dat
turniejów lub rozgrywek ligowych. Na spotkaniu Zarządu w dniu 6 maja omówimy plany
dotyczące rozgrywek turniejów i lig.
Niestety aktualnie nie możemy przekazać nowych pozytywnych wiadomości dotyczących
rozgrywek OOM. Jednakże z obostrzeniami - zakazami i nakazami, w tym, z ograniczoną
możliwością realizacji treningów i brakiem możliwości przeprowadzenia eliminacji zostaliśmy
poproszeni przez organizatora finałów OOM Łódzką Federację Sportu o zajęcie stanowiska
w sprawach dotyczących turnieju finałowego.
W związku z powyższym do Klubów zostanie wysłane stosowne pismo w celu uzyskania
Waszej opinii w tym temacie.
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Niestety wciąż jest wiele pytań i na razie niewiele odpowiedzi. Dla nas wszystkich wciąż jest
to trudny okres. Ale jesteśmy optymistami, że najbliższe tygodnie pozwolą nam na więcej
aktywności sportowej. Sport jest ważną częścią naszego wspólnego celu, jakim jest
przywrócenie społeczeństwa do normalności, a Polska wydaje się podejmować kroki w tym
kierunku. Z pewnością mamy taką nadzieję. Wszyscy tęsknimy za baseballem i softballem i
nie możemy się doczekać powrotu na boisko.
Ale do tego czasu zachęcamy wszystkich do zachowania wszelkich środków ostrożności.
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