
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 

 
    

 

 

                                                         KOMUNIKAT nr 40/2018  
                                        z dnia 12.09.2018 r. w sprawie klinik trenerskich  

 

 
W nawiązaniu do Komunikatu nr 39/2018 informujemy, że pierwsza wizyta/klinika odbyła się w 
Miejskiej Górce w terminie 7-9 września 2018.  Kolejna wizyta/klinika miała miejsce bezpośrednio 
potem, w terminie 10-12 września w Katowicach.  
  
W tym momencie możemy również potwierdzić następujące zdarzenia: 
 

Klinika/Wizyta w Białymstoku rozpocznie się o 19:00 w piątek 5 października, a zakończy się 

późnym popołudniem w niedzielę 7 października. Gospodarzem będzie Klub Lisy Białystok. 

 
Klinika/Wizyta w Rybniku w terminie 26-28 października rozpocznie się o 19:00 w piątek, a 

zakończy się późnym popołudniem w niedzielę. Gospodarzem będzie Klub Sportowy Silesia 

Rybnik. 

 
Na klinikach zostaną poruszone wszystkie fundamentalne aspekty baseballu – kultura i podejście 
trenerów, rzucanie, łapanie, obrona w infieldzie, obrona w outfieldzie, narzucanie oraz bieganie po 
bazach – z konkretnym naciskiem na to, jak uczyć tych rzeczy dzieci/nowych zawodników. Części 
kursu są tak zaprojektowane, aby zawierały część praktyczną przeprowadzoną z zawodnikami z klubu. 
Prezentacje będą prowadzone w języku angielskim wraz z równoczesnym polskim tłumaczeniem.  
Możliwość uczestnictwa jest otwarta dla każdego, kto chciałby wziąć udział. Nie jest wymagana 
wcześniejsza rejestracja, a uczestnicy nie będą musieli ponosić żadnej opłaty. Będą jedynie 
odpowiedzialni za zapewnienie sobie własnego jedzenia i zakwaterowania podczas wydarzenia.  
Osoby, które z sukcesem ukończą cały 3-dniowy kurs na którejś z klinik zdobędą certyfikat i będą 
mogli ubiegać się o Licencje Trenera w PZBall na okres 2 lat t.j. w 2019-2020. Do ukończenia z 
pozytywnym rezultatem będzie wymagana interakcja w czasie kliniki oraz testy końcowe. Na ten 
moment, te wizyty/kliniki to jedyne certyfikowane programy zaplanowane przez PZBall przed sezonem 
2019.  
 
Planujemy także dłuższą, bardziej rozbudowaną oraz zaawansowaną klinikę trenerską, która wydłuży 
certyfikację do okresu 5 lat dla każdego, kto ukończy kurs podstawowy w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Jednakże będzie to miało miejsce najwcześniej mniej więcej w połowie lub na koniec 2019 roku pod 
warunkiem, że z sukcesem otrzymamy kolejne dofinansowanie.  
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