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KOMUNIKAT nr 16/2017
z dnia 04.10.2017 r. w sprawie ISG Coaching Clinic
[English Version Below]
Z przyjemnością informuję, że odnowiliśmy naszą relację z ISG (International Sports Group –
http://www.isgbaseball.com/) – organizacją non-profit, której celem jest uczenie gry w baseball na
całym świecie. Ostatnio ISG przeprowadzało klinikę trenerską w Polsce w latach 2011-2012 i znowu
będzie z nami współpracować w styczniu 2018.
Klinika Trenerska odbędzie się w Kutnie w dniach 19-21 stycznia 2018. Rozpocznie się wieczorną
sesją w piątek 19 stycznia o 18:00, będzie trwać przez cały dzień i wieczorne sesje w sobotę 20
stycznia i zakończy się około 14:00 w niedzielę 21 stycznia.
Dokładny rozkład będzie dostępny w grudniu. Jednakże, ogłaszamy klinikę z dużym wyprzedzeniem,
aby uczestnicy mogli sobie zaplanować czas, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, ze klinika rozpocznie
się w piątkowy wieczór.
Na klinice będą poruszane wszystkie aspekty gry – program rzucania, infield, outfield, narzucanie,
łapanie, ofensywa i defensywa drużyny, strategia gry, ustawienia defensywne, lineup, itd. Nie
zabraknie także kwestii diety, rozciągania, siły, biegania oraz zapobiegania i leczenia kontuzji.
Wydarzenie
będzie
prowadzone
przez
Billa
Mathews
(patrz
link: http://www.eckerdtritons.com/coaches.aspx?rc=60 i załączona biografia). Do Billa dołączy Pat
Doyle (patrz link: https://www.linkedin.com/in/pat-doyle-93309213/ i załączona biografia) oraz Jeff
Krushell (patrz link: http://vauxhallbaseball.com/staff/jeff-krushell/). Klinika będzie prowadzona w
języku angielskim z równoczesnym tłumaczeniem na język polski.
Uczestnicy będą zobowiązani do rejestracji i zapłacenia opłaty za uczestnictwo w wysokości 100 PLN
nie później niż do godziny 17:00 w środę 3 stycznia 2018. Proszę o rejestrację poprzez wysłanie
swojego imienia i nazwiska, klubu (jeżeli taki jest), oraz potwierdzenia wpłaty do biura Związku na
adres e-mail pzball@wp.pl. Opłaty powinny być wykonane na konto PZBall - 21 1020 1156 0000 7702
0065 4145 (proszę o wpisanie ‘Opłata za Klinikę Trenerską’ w opisie przelewu). W związku z
kwestiami organizacyjnymi te osoby, które nie zarejestrują się i nie zapłacą w terminie nie będą miały
możliwości uczestniczenia w klinice. Uczestnicy będą odpowiedzialni za swoje wyżywienie i
zakwaterowanie podczas tego wydarzenia.
Trenerzy, którzy z sukcesem zakończą pełny 3-dniowy kurs otrzymają certyfikat i będą mieli prawa do
Licencji Trenerskiej w Polsce na 2 lata, np. w 2018 i 2019. Na tą chwilę, Klinika Trenerska ISG jest
jedynym certyfikowanym programem obecnie planowanym przez PZBall przed rozpoczęciem sezonu
2018.
Uwaga: Jeżeli ktoś brał udział lub będzie brał udział w klinice trenerskiej w innym kraju i otrzyma za to
certyfikat może zgłosić swój certyfikat i kopię programu do rozważenia przez PZBall. Jeżeli okaże się,
że program pokrywa większość tematów, które będą poruszane na Klinice Trenerskiej ISG w styczniu
wówczas certyfikat z innej kliniki może wystarczyć do uzyskania praw także w Polsce.
W razie pytan, proszimy o kontalt: Christopher Sweeney, christopher.sweeney@baseballsoftball.pl /
+48-601-317-432.

Zarządu PZBall

We are pleased to announce that we have re-established a relationship with ISG (International Sports
Group – http://www.isgbaseball.com/) – a non-profit organization devoted to teaching baseball
worldwide. ISG last conducted a coaches clinic in Poland in 2011-2012 and will be back to work with
us again in January, 2018.
The Coaching Clinic will take place in Kutno from 19-21 January, 2018. The clinic will open with an
evening session at 18:00 on Friday, January 19, continue with full-day and evening sessions on
Saturday, January 20, and conclude around 14:00 on Sunday, January 21.
An exact itinerary will be provided in December. However, we are announcing the clinic well in
advance, so that attendees can plan accordingly, especially given the clinic begins on Friday evening.
The clinic will cover all aspects of the game – a throwing program, infield, outfield, pitching, catching,
team offense and defense, game strategy, defensive alignments, lineups, etc. It will also include
nutrition, flexibility, strength, running, and injury care and prevention.
The event will be lead by Bill Mathews (see link: http://www.eckerdtritons.com/coaches.aspx?rc=60
and attached bio). Joining Bill will be Pat Doyle ( see link: https://www.linkedin.com/in/pat-doyle93309213/ and attached bio) and Jeff Krushell (see link: http://vauxhallbaseball.com/staff/jeffkrushell/). The clinic will be conducted in English, with simultaneous Polish translation.
Participants will be required to register and pay a participation fee of 100 PLN no later than 17:00 on
Wednesday, January 3, 2018. Please register by sending your full name, home club (if any), and
confirmation of payment to the PZBall office at pzball@wp.pl. Payments should be made to the
PZBall account – 21 1020 1156 0000 7702 0065 4145 (please indicate “Fee for Coaching Clinic” in the
description on the transfer). Due to organizational reasons, those who do not register and pay before
this date will not be eligible to attend the clinic. Participants will be responsible for their own food and
lodging during the event.
Coaches who successfully complete the full 3-day course will earn certification and be eligible for a
Trainer’s License in Poland for two year, i.e., in 2018 and 2019. As of now, this ISG Coaching Clinic is
the only certification program planned by PZBall prior to the 2018 season.
Note: If someone has attended or will attend a coaching clinic in another country and receives
certification for it, you can submit your certification and a copy of the program to PZBall for
consideration. If the program is determined to cover many of the same topics expected for the ISG
Coaching Clinic in January, the certification from the other clinic may suffice for eligibility in Poland as
well.
In
the
event
of
any
questions,
please
contact:
christopher.sweeney@baseballsoftball.pl / +48-601-317-432.
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