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DODATKOWE PRZEPISY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUS 

WSZYSTKIE LIGI, TURNIEJE & WYDARZENIA 

Sezon 2020 

 

 

Nic nie jest ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo członków naszej społeczności baseballowej i 

softballowej. W związku z tym oczekujemy się, że wszyscy - zawodnicy, trenerzy, sędziowie, personel 

pomocniczy oraz fani - podejmą wszelkie uzasadnione wysiłki, aby zminimalizować ryzyko zarażenia. 

Przepisy te są wdrażane w celu poszanowania i ochrony naszej sportowej „rodziny” na boisku i poza nim. 

Niniejszy dokument określa zasady, które muszą być przestrzegane w czasie rozgrywek wszystkich lig i 

turniejów w sezonie 2020. Dokument ten jest uzupełnieniem / korektą zasad komunikowanych wcześniej 

przez PZBall. Zastępuje wcześniejsze dokumenty w tym zakresie oraz odwołania do nich zawarte w 

regulaminach i innych dokumentach Związku. 

 

ZASADY STOSOWANE PODCZAS MECZÓW: 

 W każdym meczu drużyna gospodarzy musi wyznaczyć osobę w wieku 18 lat lub starszą, która 

będzie odpowiedzialna za spójne stosowanie poniższych zasad. Ta osoba nie może być 

zawodnikiem ani trenerem wymienionym w wyjściowym składzie ani w żaden inny sposób 

zaangażowana w tym meczu. Może to być pracownik medyczny przypisany do gry, ale może to 

być także działacza klubowego, zawodnik nieuczestniczący w meczu, administrator klubu, itp. 

Wyznaczona osoba musi być obecna przez cały okres, w którym mają zastosowanie te zasady 

(włączając rozgrzewki itp.). Imię i nazwisko wyznaczonej osoby należy zapisać w protokole dla tej 

gry. 

 Od wszystkich zawodników, trenerów, sędziów, personelu pomocniczego i kibiców oczekuje się 

wsparcia i współpracy z wyznaczoną osobą i jej/jego wysiłkami. 

 W wydarzeniach nie mogą brać udziału osoby zakażone COVID-19, a także osoby objęte 

kwarantanną. Złamanie zakazu będzie skutkowało zawiadomieniem właściwego powiatowego 

inspektoratu nadzoru sanitarnego oraz organów ścigania w związku z potencjalnym narażeniem 

pozostałych uczestników wydarzenia na zarażenie.  Osoby niedawno przetestowane na obecność 

przeciwciał z wynikiem pozytywnym mają obowiązek zgłoszenia tego faktu przed meczem 

trenerowi, który ma obowiązek przekazać tę informację sędziom. 
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 Każdy zawodnik, trener i personel pomocniczy muszą podpisać się pod oświadczeniem 

potwierdzającym, że dana osoba nie była testowana na koronawirusa z wynikiem pozytywnym w 

ciągu ostatnich 30 dni i zgodnie z ich najlepszą wiedzą, nie jest obecnie zainfekowana. Formularz 

ten (Załącznik nr 1) należy pokazać sędziemu przed rozpoczęciem gry. Każda osoba, która nie 

podpisała formularza nie może brać udziału w meczu ani przebywać w strefie gry. Formularz 

należy przekazać protokolantowi i wraz z protokołem meczu stanie się on oficjalną dokumentacją 

meczu. Uwaga: Zawodnicy i trenerzy, którzy podpiszą to oświadczenie fałszując je, mogą zostać 

zawieszeni. 

 Zawodnicy, trenerzy, personel pomocniczy oraz sędziowie nie mogą brać udziału w meczu, jeśli 

wykazują objawy związane z koronawirusem - kichanie, kaszel, gorączka itp. 

 Drużyna gospodarzy jest odpowiedzialna za zapewnienie trzech stacji odkażających - po jednej w 

każdym dugout i jedna w pobliżu stołu protokolanta. Każda stacja odkażająca powinna mieć zapas 

środków dezynfekujących i ręczników papierowych (do suszenia odkażonego sprzętu). 

 Unikaj udostępniania sprzętu. Tam, gdzie to możliwe, każdy zawodnik powinien mieć swój własną 

pałkę, kask, rękawicę itp. Tam, gdzie dzielenie się jest konieczne, sprzęt powinien być 

dezynfekowany między zastosowaniami. 

 Każda połowa zmiany powinna zaczynać się nową piłką lub świeżo zdezynfekowaną piłką. Piłki 

“foul ball” zwracane na boisko / do sędziego muszą najpierw zostać zdezynfekowane. 

 Zawodnicy i inny personel tej samej drużyny muszą zachować dystans fizyczny co najmniej 1 metr 

podczas rozgrzewki oraz podczas przebywania w dugout. Uznając, że większość dugoutów nie 

pozwala zachowac odstępu 1 metra, gospodarze muszą również wyznaczyć obszar poza dugout i 

w pobliżu do wykorzystania dla zawodników z tej samej drużyny. Obszar ten powinien być w jakiś 

sposób oznaczony (np. oklejony taśmą) i mieć miejsca do siedzenia. Sędziowie będą traktować ten 

obszar jako przedłużenie dugout. 

 Podczas przebywania na terenie i w pobliżu pola gry nie można żuć tytoniu, gumy, jeść ziarnen 

słonecznika ani pluć. 

 Zabrania się dzielenia butelkami z wodą i / lub innych napojami. 

 Zawodnicy (w szczególności miotacze) nie mogą lizać palców. 

 Należy odstąpić od prezentacji i witania się zawodników przed bazą domową przed i po meczu. 

 Unikaj kontaktu fizycznego z innymi zawodnikami (np. uścisk dłoni, przybicie piątki, uderzenia 

pięści, przytulanie itp.). 

 Trenerzy zbliżający się do sędziów muszą zachować minimalną odległość 2 metrów. 

 Maski nie są obowiązkowe dla zawodników, trenerów, sędziów, personelu pomocniczego i fanów. 

Jednak każdy, kto chce nosić maskę podczas gry lub w “dugout’ ma prawo to zrobić. 

 Sędziowie zapewnią drużynom dodatkowy czas na odkażanie rąk lub sprzętu. Jeśli czas zostanie 

wykorzystany wyłącznie w celu dezynfekcji, czas ten nie będzie liczony jako oficjalny limit czasu 

drużyny. 
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 W przypadku dowolnego meczu, spotkania “dwumeczu” bądź turnieju, podczas całego 

wydarzenia nie może być więcej niż 150 uczestników, w tym trenerów, sędziów i nie odnosi się do 

osób obsługujących zawody. 

 Jeśli zawodnik zostanie usunięty z meczu z powodu wyżej wymienionych objawów lub za odmowę 

podpisania oświadczenia o zdrowiu, a to spowoduje, że liczba zawodników w drużynie spadnie 

poniżej minimum, mecz zostanie uznany jako walkower. Żadne kary nie będą jednak stosowane. 

 

ZASADY NA SEZON: 

 W sezonie 2020 ligi będą rozgrywane tylko w sezonie zasadniczym. Nie planuje się rozgrywek 

playoff. W przypadku, gdy pandemia spowoduje skrócenie lub odwołanie sezonu, drużyna z 

najlepszym miejscem w momencie odwołania zostanie ogłoszona mistrzem. Ta zasada wymaga, 

aby rozegrano co najmniej 50% planowanych meczów ligi. 

 


