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Warszawa, 13 July, 2018

Komunikat nr 32/2018
dotyczy współpracy szkoleniowej z trenerem Vincentem Colasuonno

Mamy przyjemność ogłosić duży krok naprzód w naszym planie zapewnienia wyższego poziomu
trenowania naszych trenerów baseballu i softballu. Po intensywnych staraniach, WBSC (Światowa
Federacja Baseballu i Softballu) zgodził się przyznać PZBall dofinansowanie w wysokości około 8,300$
w celu utworzenia Programu Rozwoju Trenerów w Polsce.
Vincent Colasuonno został przyjęty, aby pomóc Związkowi wprowadzić ten program. Vincent
pracował już jako ambasador-wolontariusz oraz międzynarodowy koordynator PZBall przez ponad
rok. Został nam polecony przez ESF w oparciu o swój sukces w Słowenii. Pełnił kluczową rolę w
sprowadzeniu obozu MLB do Polski oraz dodaniu do niego kwalifikacji U18. Posiada również duże
doświadczenie, jako zawodnik, trener, scout, rekruter oraz członek komisji ligowej. [Niektóre punkty
z jego CV są przedstawione poniżej dla Waszej informacji.]
Vincent jest już w Polsce i rozpoczął swoją pracę. Jego pierwszym priorytetem jest przejęcie roli
Trenera Głównego drużyny narodowej U15, ale zaraz po Mistrzostwach Europy U15 B-Pool, Vincent
zajmie się Programem Rozwoju Trenerów, którego trzy cele to:
1) Praca z Zarządem oraz trenerami klubowymi, aby opracować pierwsze pisemne narodowe
programy treningowe i standardy PZBall.
2) Intensywna praca z drużynami i trenerami Federacji, aby zapewnić rozbudowany, bardziej
intensywny trening dla trenerów w celu wyszkolenia większej liczby trenerów do
prowadzenia polskich drużyn narodowych.
3) Wyszukanie lokalnych utalentowanych młodych zawodników w celu zapewniania im
międzynarodowych możliwości (try-out, stypendia, itp.).
Praca trenera Vincenta z trenerami klubowymi będzie się odbywać na dwa sposoby: Będzie
prowadził regionalne kliniki z teorii i praktyki oraz będzie odwiedzał lokalne kluby, aby pracować
bardziej intensywnie.
Te sesje będą otwarte dla każdego, nawet dla tych osób, które nie posiadają certyfikatów trenerskich,
ale chcą zostać trenerami lub po prostu zrozumieć lepiej pracę trenera. Ukończenie sesji z Vincentem
z pozytywnym rezultatem będzie podstawą udzielenia certyfikatu trenera, który będzie ważny od 2
do 5 lat, w zależności od zakresu uczestnictwa.
Wizyty w lokalnych klubach będą trwały minimum 2 dni. Będą organizowane, aby współgrać z
klubowymi treningami baseballu i/lub softballu tak, aby trenerzy mogli od razu pracować z
zawodnikami.
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(biuro@baseballsoftball.pl). Będzie pomocne jeśli wyznaczysz kilka dogodnych terminów, aby ułatwić
zorganizowanie harmonogramu. Mało prawdopodobne, że Vincent będzie w stanie odwiedzić każdy
klub podczas swojej obecnej kadencji tutaj, więc musimy zastosować podejście "kto pierwszy, ten
lepszy". Zachęcamy do szybkiego zgłaszania się.
Dla wyjaśnienia, kluby nie ponoszą kosztów wizyty i pracy Vincenta.
Kliniki regionalne będą prawdopodobnie organizowane w północnych i południowych regionach (np.
Kutno i Rybnik). Będzie to para dwudniowych, weekendowych wydarzeń (w sumie 4 dni) z sesjami
teoretycznymi, jak i praktycznymi. Co do klinik przewidujemy zrekompensowanie podróży
uczestników oraz zapewnienie im zakwaterowania i wyżywienia.
Vincent obecnie ma zaplanowany pobyt w Polsce do końca października. Jeżeli program odbędzie się
według planu, celem długoterminowym jest znalezienie sposobu na wydłużenie pobytu Vincenta w
Polsce (2-3 lata).
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Autoryzowany Instruktor Trenerów WBSC
Certyfikowany Trener MLB
Członek Komisji w Hamptons Collegiate Baseball League (HCBL)
o HCBL jest częściowo sponsorowana przez MLB i wspierana przez NCAA (National
Collegiate Athletes Association)
o Vincent pracuje także, jako Trener Główny w HCBL
Trener NCAA Division I
Trener NCAA Division ll
Certyfikowany Rekruter NCAA
30 lat doświadczenia trenerskiego w 14 krajach
Stypendium sportowe NCAA Division I
Siedmiokrotne Mistrzostwa Narodowe Amatorów (USA)
Trener na Mistrzostwach Narodowych Amatorów (USA)
6-letnie doświadczenie trenerskie w Europie na poziomie klubowym, narodowym oraz
międzynarodowym

