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Komunikat  nr 34/2018 

dotyczy Try-Out MLB w dniu 10 sierpnia 2018r. 

 

Tak, jak to wcześniej zakomunikowaliśmy w ostatnim dniu obozu MLB U15, trenerzy i rekruterzy 
MLB przeprowadzą profesjonalne kwalifikacje (‘Try-Out’) dla naszych zawodników U18.  Są one 
otwarte dla każdego w tej lub blisko tej grupy wiekowej.  Poniżej znajdują się szczegóły. 
 
Try-Out odbędzie się w Małej Lidze w Kutnie w piątek, 10 sierpnia.  Rejestracja rozpoczyna się o 
12:30.  Try-Out rozpoczną się ok. 14:00. 
 
Try-Out jest oficjalnie skierowany do zawodników U18 (16-18 lat).  Jednakże, zawodnicy nieco 
starsi niż 18 lat mogą dołączyć.  Nie chcemy nikogo zniechęcać, ale MLB skupia się głównie na 
młodszych zawodnikach.  Osoby starsze niż 18 lat będą musiały wywrzeć bardzo silne wrażenie 
na przedstawicielach MLB, aby ukończyć Try-Out z sukcesem.  
 
Nie ma procesu preselekcji.  Innymi słowy, Try-Out jest otwarty dla każdego.  Jednakże, w celach 
administracyjnych MLB poprosiło nas o zebranie nazwisk uczestników z wyprzedzeniem.  Tym 
samym, jeżeli planujesz wziąć udział, wyślij swoje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę 
drużyny klubowej do PZBall nie później niż do 17:00 w piątek 3 sierpnia. 
 
Pomimo, że ostateczny harmonogram zostanie ustalony przez MLB, uczestnicy zazwyczaj są 
proszeni o przedstawienie następujących umiejętności: 
 

• 60-jardowy (54.864 metrów) sprint. 
• Piłki po ziemi w infieldzie na łączniku z rzutem do pierwszej bazy. 
• Rzuty z zapola z odległości 250 stóp (76 metrów), zazwyczaj z prawej strony boiska na 

trzecią bazę oraz/lub na bazę domową. 
• Szybkość miotacza i rodzaje rzutów. 
• Odbijanie - zazwyczaj około 10 wymachów na osobę. 

  
Uczestnicy powinni zabrać swój własny sprzęt - rękawice, pałki, sprzęt łapacza itd. 
 
Wiemy, że Try-Out konfliktuje z Kwalifikacjami U23 B-Pool.  Prawdopodobnie jest paru 
zawodników drużyny narodowej U23, którzy chcieliby wziąć udział w Try-Out MLB.  Pomimo, tego 
konfliktu zachęcam, aby się tym nie przejmować.  Tak jak rozumiem, na mistrzostwach U23 mogą 
być rekruterzy z MLB, a to na pewno nie będą ostatni Try-Out MLB organizowane w Polsce. 
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