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POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 

Polish Baseball and Softball Federation 
 

00-132 Warszawa / ul. Grzybowska 5A / tel. +48 691 121 237 
e-mail: pzball@wp.pl www.baseballsoftball.pl 

 
                                                        Warszawa, 10 maja 2020 roku 

 
 

          KOMUNIKAT nr 75/2020 

        z dnia 10 maja 2020 roku 
  
Szanowni Państwo, 
  

 

OGÓLNIE 
Dwie ważne wiadomości w tym tygodniu:  po pierwsze, Little League zrezygnowało z Mistrzostw 

„World Series 2020" i wszystkich regionalnych turniejów kwalifikacyjnych, które wpływają na 

kluczowe wydarzenie. Po raz pierwszy odwołano to wydarzenie, odkąd rozpoczęło się ono w 1947 

roku. Po drugie, WBSC Europe Baseball (CEB) odwołało wszystkie pozostałe wydarzenia sportowe 

zaplanowane na 2020 rok i przełozyło je na 2021r.  Po trzecie, WBSC Europe Softball (ESF) 

oficjalnie odwołało Mistrzostwa Kobiet w 2020 roku, które wcześniej zostały przełożone z czerwca 

na wrzesień. 

  

Pomimo ogłoszenia, że z dniem 4 maja możliwe będzie wznowienie treningów na wolnym powietrzu 

w małych grupach, wdrożenie treningów to jednak proces organizacyjny i jak się dowiadujemy to 

wiele miast przyjęło bardziej konserwatywne podejście i przesunęło tę datę, aby mieć więcej czasu na 

przygotowanie wymaganych środków zapobiegawczych. 

  

Również, jak wcześniej informowaliśmy, obecnie za wcześnie jest, aby rozpocząć planowanie 

rozgrywek ligowych i turniejów krajowych. Nasze decyzje będziemy bardzo mocno opierać na 

zaleceniach Ministerstwa Sportu. Obecnie Ministerstwo wyjaśniło, że nie jest jeszcze przygotowane 

do wydania wskazówek dotyczących powrotu do „normalności” dla wszystkich lig sportowych. 

  

Jednak podczas posiedzenia Zarządu w dniu 6 maja omówiliśmy kilka opcji rozpoczęcia gry,  

określając jak może wyglądać sezon 2020. Żaden z poniższych punktów nie jest rozwiązaniem 

pewnym, a jest to raczej podsumowanie naszych obecnych przemyśleń: 

•     Celem jest próba określenia i przyjęcia jakiejś formuły rozegrania ligi i mistrzostw 

krajowych. 

•     Nie rozpoczniemy rozgrywek ligowych przed 1 lipca i w związku z tym, prawdopodobnie 

rozgrywki ligowe będą musiały być rozgrywane w miesiącach letnich, w każdy weekend  w 

lipcu i sierpniu. Ograniczona ilość czasu na grę spowoduje brak letniej przerwy. 

•     Nie będzie możliwe zachowanie układu zawodów w dokładnie takim samym formacie, jaki 

przekazaliśmy w lutym. Rozważaną opcją jest skrócenie sezonu zasadniczego i rezygnacja z 

fazy play-offów i/lub rozegranie większej liczby gier w krótszym czasie. Zobacz szczegółowe 

komentarze w poniższych sekcjach. 

•     Nadal możemy próbować zorganizować puchary dla ligi baseballu i softballu, ale obecnie nie 

widzimy możliwości czasowych dla zorganizowania pucharów dla kategorii młodzieżowych. 

Podobnie nie planujemy inauguracyjnego turnieju All-Star w 2020 roku. 

•     Będziemy mieć fundusze dla reprezentacji narodowych. Planujemy zorganizować dla nich 

obozy szkoleniowe, jak tylko ograniczenia dystansu społecznego zmienią się na tyle, że 

skutecznie na to pozwolą. Dotyczy to nawet tych grup wiekowych, dla których wydarzenia 

europejskie w 2020 r. zostały odwołane. 

 

Niestety, musimy mieść też tę świadomość, że trzeba będzie przyjąć najgorszy scenariusz, w którym 
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gra ligowa może zostać anulowana, a nawet odwołana. Tak jak obecnie robią to inne federacje - w 

dniu posiedzenia Zarządu Francja ogłosiła, że odwołuje sezon 2020 dla swojej ligi baseballowej 

Division I. Polska nie została tak mocno dotknięta przez korona wirusa, więc pozostajemy 

optymistami, choć zdajemy sobie sprawę, że istnieje szeroki zakres możliwych decyzji niezależnych 

od nas wszystkich. 

 

 

INFORMACJE OD KLUBÓW 
Rozumiemy, że wciąż jest wiele niewiadomych, ale jeśli macie pytania, na które Waszym zdaniem 

powinniśmy starać się znaleźć odpowiedzi lub możemy pomóc Wam w działaniach lokalnych, 

skontaktujcie się proszę z jednym z członków Zarządu. 

  

  

Mając więcej informacji od Klubów na temat wpływu korona wirusa na kluby, będziemy mogli 

podejmować lepsze decyzje. Prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie, żebyście mogli przekazać coś 

z pewnością, ale prosimy o podzielenie się z nami ważnymi informacjami: 

•     Jeśli już wiecie, że Wasz klub nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach ligowych lub 

mistrzostwach krajowych w 2020 r., proszę dajcie nam znać. 

•     Czy spodziewacie się trudności w dostępie do Waszego boiska? Jeśli tak, jakich trudności 

oczekujecie? 

•      Czy lokalne samorządy poinformowały Wam o statusie dotacji klubowych lub innego 

wsparcia finansowego? 

•     Jeśli możecie się podzielić jakąś informacją, decyzją, rozwiązaniem organizacyjnym przez 

władze klubowe, lokalne, wojewódzkie, a może to mieć wpływ na nasz proces decyzyjny, to  

bardzo prosimy o takie dane. 

  

SOFTBALL 
Zakładamy 2-3 weekendy poświęcone naszym reprezentacjom narodowym. A jeśli zarezerwujemy 1 

weekend dla MP U15 i 1 weekend dla MP U22 i założymy, że 2 weekendy ”będą puste-wolne”, aby 

umożliwić zmianę harmonogramu z powodu, np. złej pogody. W najlepszym przypadku będziemy 

mieć dyspozycji 9-11 weekendów do gry (tj. zakładając rozpoczęcie sezonu na 1 lipca br). 

  

Jeśli zostanie utrzymany limit 50 osób na wydarzenie, utrudniłoby to grę w PLSK w formule 

turniejowej. W związku z tym myślimy o powrocie do gry w formule „mecz-rewanż". Jedną z opcji 

może być granie w niektóre, (ale nie wszystkie) weekendy, zarówno w sobotę, jak i niedzielę, gdzie 

drużyny grają ze sobą dwa razy każdego dnia. 

  

Skłaniamy się ku temu, aby w tym roku nie grać fazy play-off, ale będzie to zależeć od tego, ile 

weekendów będzie dostępnych. 

  

  

BASEBALL 
W związku z tym, że zawody sportowe zostały uwzględnione dopiero w IV etapie planu przywracania 

aktywności sportowej, rozpoczęcie rozgrywek w czerwcu nie będzie możliwe. 

  

Zarząd rozważa różne warianty przeprowadzenia w tym sezonie rozgrywek Ekstraligi, I Ligi oraz 

Pucharu Polski Seniorów oraz mistrzostw młodzieżowych, mając nadzieję, że rozgrywki będą mogły 

rozpocząć się w lipcu lub najpóźniej w sierpniu. 

  

W obecnej sytuacji rysują się dwa główne scenariusze przeprowadzenia rozgrywek ligowych: 

A. Rozegranie pełnej rundy zasadniczej zgodnie z opublikowanymi wcześniej Regulaminami ale 

bez rozgrywania fazy play-off. Kolejność zajętych miejsc zostałaby wyznaczona na 

podstawie tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej, w razie równej liczby zwycięstw i porażek 

rozstrzygniecie o kolejności zgodnie z regulaminem. 
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B. Rozegranie skróconej rundy zasadniczej tzn. każdy z każdym rozegrałby tylko jeden dwumecz 

7-mio zmianowy a faza play-off byłaby rozegrana na zasadach opisanych w Regulaminach. 

W Ekstralidze każda z drużyn byłaby gospodarzem dwumeczów dwa lub trzy razy a 

gospodarz konkretnego dwumeczu byłby ustalony w drodze losowania. 

W rozpatrywaniu możliwych wariantów rozgrywek PZBall bazuje na otrzymanych wcześniej 

zgłoszeniach klubów do rozgrywek ligowych. Oczywiście odpowiednio wcześniej poprosimy 

ponownie o potwierdzenie zgłoszeń, jak tylko będzie wiadomo od kiedy będzie można rozpocząć 

rozgrywki ligowe. 

  

Bardzo prosimy kluby o informację zwrotną z zaznaczeniem który z opisanych powyżej wariantów 

rozgrywek bieżącego sezonu jest przez klub preferowany. 

  

  

  

ROZGRZYWKI MŁODZIEŻOWYCH 
Na chwilę obecną nie dysponujemy wiedzą o terminie zniesienia ograniczeń jak i wytycznych do 

sposobu ich przeprowadzania. Niemniej powinniśmy planować przygotowania do zawodów ragi 

mistrzowskiej i tak: 

 PZBall ponownie otworzy nabór zgłoszeń do każdych mistrzostw, które będą organizowane.  

 W głównej mierze o rozegraniu zawodów będą decydować określone prawem warunki 

sanitarne. 

 Nastąpią odpowiednie zmiany w regulaminie zawodów młodzieżowych, w tym rezygnacja z 

opłat startowych. 

 Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia w terminie pierwotnym eliminacji do finału 

OOM, będziemy chcieli przeprowadzić je w terminie późniejszym, nie później niż do końca 

sierpnia br.  

 W odniesieniu do terminu organizacji finału OOM, Zarząd PZBall postanowił przesunąć ich 

termin na wrzesień, przyjmując graniczny termin organizacji finałów OMM do 30 września 

br. 

 W świetle obecnie obowiązujących przepisów lub braku możliwości spełnienia wymogów 

sanitarnych lub z uwagi na zbyt duże koszty organizacyjno-logistyczne i społeczne, PZBall 

dopuszcza możliwość rozegrania finałów OOM w 2021 roku.  

 Zachowuje się na chwilę obecną przyjęte terminy MMM, MP U18 oraz MP U23, jednakże 

formuła lub system zostaną dostosowane do panującej sytuacji.  

 

 

                           

                                                                 Zarząd PZBall 


