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Plan na Speed-ballowy rok 2020 i kilka innych tematów
Szanowni,
W gronie Członków Federacji Speed-ball Polska spieszymy z podziękowaniami za Waszą dotychczasową
pracę na rzecz rozwoju naszej dyscypliny zarówno w lokalnych społecznościach jak i na szerszą skalę.
Dziękujemy za pracę i wylane na treningach litry potu, za poświęcony czas, energię i wypracowane
sukcesy. Dziękujemy za udział w organizowanych przez Federację wydarzeniach, za nieoceniony wkład
w ich tworzenie i atmosferę wzajemnego szacunku i fair play. Doceniając Wasze starania podejmujemy
się w 2020 roku zorganizowania w Polsce dużej międzynarodowej imprezy, abyście mogli jako
zawodnicy bądź kibice wziąć udział w Turnieju o randze Międzynarodowej, ale o tym nieco później.
Przedstawiamy poniżej kalendarz najważniejszych, planowanych na ten rok wydarzeń organizowanych,
lub współorganizowanych przez Federację Speed-ball Polska.
WYDARZENIE
V EUROPEAN SPEED-BALL CAMP
IV Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Speed-ball
III Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
XII World Club Championship
V International Speed-ball Camp
V Mistrzostwa Polski
XXXII Mistrzostwa Świata
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Oczywiście powyżej przedstawiamy to o czym na dzień dzisiejszy wiadomo, że na pewno się odbędzie,
wiemy również, że wiele jeszcze może się wydarzyć, czekamy na rozstrzygnięcie kilku konkursów
w których wystartowaliśmy, a których pozytywny dla nas wynik może o wiele ten kalendarz rozbudować.
Wszystkie powyższe wydarzenia są co najmniej współorganizowane przez Federację Speed-ball Polska.
Zawodnik chcąc wziąć w nich udział powinien posiadać ważną Legitymację Zawodnika Speed-ball Polska.
Roczny koszt legitymacji to 50,00 zł od zawodnika, opłaty należy dokonać przed pierwszym
wydarzeniem.
Kilka słów wyjaśnienia dla poszczególnych, wymienionych powyżej wydarzeń:
1. V EUROPEAN SPEED-BALL CAMP wychodząc na przeciw uwagom naszych gości z zeszłych lat
organizujemy CAMP w Krakowie, aby uniknąć niepotrzebnej z ich perspektywy straty czasu na
kilkugodzinne dojazdy z lotniska. Na dzisiaj mamy potwierdzoną obecność Osmana oraz Ahmeda.
2. IV Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Speed-ball – w tym roku odbędą się w Lublinie
współorganizowane przez Federację speed-ball Polska, Stowarzyszenie Sportownia, oraz
Stowarzyszenie Speed-ball Lublin. Podobnie jak na MP tak i tutaj pojawi się kategoria U10.
3. III Turniej o Puchar Prezydenta Krakowa – w tym roku na prośbę współorganizatorów
i sponsorów wydarzenia odbędzie się ono w czerwcu w tym samym miejscu, gdzie w roku 2019.
4. XII Club World Championship – to wydarzenie opisane zostanie szczegółowo poniżej
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5. V Mistrzostwa Polski – w roku 2020 to wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend września
aby dać jak najwięcej czasu reprezentacji na przygotowanie się do Mistrzostw Świata. Po rozmowach
z FISBem, wychodząc naprzeciw uwagom i sugestiom oraz biorąc pod uwagę fakt, że wynik uzyskiwany
przez najlepszych solistów ma się nijak do ich umiejętności w grze singlowej postanowiono, że w tym
roku testowo tylko podczas Mistrzostw Polski o rozstawieniu do grup czy drabinek turnieju singlowego
decydować będzie zeszłoroczny wynik. Jest to system rekomendowany przez FISB i z powodzeniem
stosowany przez Międzynarodową Federację podczas mistrzostw świata. W uproszczeniu: przy
założeniu że mamy dwie grupy jako jedynki lądują w nich zawodnicy którzy w poprzednim roku zajęli
dwa pierwsze miejsca, o tym który wyląduje w której grupie decyduje losowanie. Kolejne pozycje
zajmują zawodnicy którzy w poprzednim roku zajęli miejsca 3-4, o tym który w której znajdzie się grupie
również decyduje losowanie i tak dalej aż do wyczerpania zawodników. Losowanie odbędzie się on-line
po zgłoszeniu wszystkich zawodników. W tym roku ciągle jeszcze Mistrzostwa Polski decydować będą o
awansie do Mistrzostw Świata.
6. Puchar Polski będzie kontynuowany w niezmienionej formie.
7. XXXII Mistrzostwa Świata – na chwilę obecną wiadomo jedynie, że odbywać się będą tradycyjnie
końcem października. Niestety nie zdecydowano gdzie się odbędą. W nieoficjalnych rozmowach
pojawiło się Maroko oraz Indie. Ze względów logistyczno-finansowych lobbujemy Maroko.
Na koniec informacja najważniejsza na ten rok!
XII Klubowe Mistrzostwa Świata – jak wspomniano powyżej, aby dać szansę większemu gronu
zawodników do wzięcia udziału w Turnieju o Randze Międzynarodowej wzięliśmy na siebie
zorganizowanie we współpracy z Międzynarodową Federacją tego wydarzenia w Polsce. Z uwagi na
dobre relacje z samorządem, oraz nie dużą odległość od Międzynarodowego lotniska w Krakowie
zdecydowano o zorganizowaniu tego wydarzenia w Myślenicach we współpracy ze Stowarzyszeniem
Sportownia. Turniej dedykowany jest klubom uprawiającym speed-ball zawodniczo. Przeprowadzony
będzie w dwóch kategoriach wiekowych: Juniorzy U18 (2002 i młodsi) oraz seniorzy czyli w naszej
nomenklaturze OPEN ponieważ tutaj mogą zagrać również zawodnicy młodsi. Wynikiem tego turnieju
będzie zestawienie biorących udział klubów w kolejności od najlepszych w obu kategoriach.
Zgodnie z Wytycznymi FISB, która odpowiada za turniejową część wydarzenia, klub biorący udział
w wydarzeniu ma prawo do wystawienia:
W kategorii Juniorów: Trójkę zawodników do super-solo z obu płci. Jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika do gry singlowej. Podobnie jak w Mistrzostwach Świata do finalnego wyniku klubu liczy się
tylko najlepszy wynik z trójki wystawionych solistów. Jeden zawodnik w kategorii juniorów może zagrać
zarówno w super-solo jak i grze singlowej.
W kategorii Seniorów: Trójkę zawodników do super-solo z obu płci. Jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika do gry singlowej, po jednej parze do gry deblowej męskiej, damskiej oraz mieszanej. Jedną
czwórkę do mix-relay (dwie Panie, dwójka Panów). Tutaj obowiązuje zasada, że jeden zawodnik może
grać w mix-relay i oprócz tego jeszcze w dwóch konkurencjach seniorskich. Junior morze grać
w seniorach i jego występy w kategorii juniorskiej nie wliczają się do powyższych ograniczeń.
Jest to duże wydarzenie, ale liczymy na spore zainteresowanie i wierzymy, że dzięki niemu nasi
podopieczni będą mieli jeszcze większą motywację do treningów.
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