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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 47/2018 

z dnia 09.10.2018 r.  

w sprawie  

 

KONKURS NA TRENERÓW KADR /  

OPEN CALL FOR NATIONAL TEAM COACHES 
 

Polski Związek Baseballu i Softballu ogłasza nabór na stanowiska trenerów reprezentacji narodowych 

Polski w następujących kategoriach wiekowych w baseballu i softballu:  

* Baseball U12-Młodzicy – na 1 rok, do końca sezonu 2019 roku. 

* Baseball U15-Kadeci – na 2 lata, do końca sezonu 2020 i startu w Turnieju Kwalifikacyjnym 

do Mistrzostw Europy.  W przypadku awansu do Mistrzostw Europy Grupy A, kontrakt 

Głownego Trenera zostaje przedłużony do końca sezonu 2021.  

* Baseball U18-Juniorzy – na 1 rok, do końca sezonu 2019 i startu w Turnieju Kwalifikacyjnym 

do Mistrzostw Europy.  W przypadku awansu do Mistrzostw Europy Grupy A, kontrakt 

Głownego Trenera zostaje przedłużony do końca sezonu 2020.  

* Baseball U23 – na 2 lata, do końca sezonu 2020 i startu w Turnieju Kwalifikacyjnym do 

Mistrzostw Europy.  W przypadku awansu do Mistrzostw Europy Grupy A, kontrakt Głownego 

Trenera zostaje przedłużony do końca sezonu 2021.  

* Baseball Seniorzy – na 1 rok, do końca sezonu 2019 i startu w B-Pool.  W przypadku awansu 

do Mistrzostw Europy Grupy A (Kwalifikacja do Igrzysk), kontrakt Głownego Trenera zostaje 

przedłużony do końca sezonu 2021.  

 

* Softball U16/U15 – na 2 lata, do końca sezonu 2020 i startu w Mistrzostwach Europy U15.  W 

przypadku awansu do Mistrzostw Świata, kontrakt Głownego Trenera zostaje przedłużony do 

końca sezonu 2021.  

* Softball U18 – na 1 rok, do końca sezonu 2019 i startu w Turnieju Kwalifikacyjnym do 

Mistrzostw Świata.  W przypadku awansu do Mistrzostw Świata, kontrakt Głownego Trenera 

zostaje przedłużony na dwa lata do końca sezonu 2021.  

* Softball U22/Seniorki – na 1 rok, do końca sezonu 2019 i startu Mistrzostwach Europy 

(Kwalifikacja do Igrzysk).  W przypadku awansu do Mistrzostw Świata, kontrakt Głownego 

Trenera zostaje przedłużony do końca sezonu 2020.  

 

Note:  Kandydaci na funkcję trenera U16/U15 w softballu muszą być dostępni w terminie 16-18 

listopada 2018r. na konsultacji szkoleniowej w tej kategorii wiekowej. 

 

Zarząd akceptuje również zgłoszenia jednego trenera w więcej niż jednej kategorii wiekowej w danej 

dyscyplinie. 

Kandydatury prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia w poniedziałek 22 

październiku 2018 roku na adres e-mail Polskiego Związku:  pzball@wp.pl. 

Zgłoszenie na stanowisko trenera musi zawierać: 

1. Nazwisko i imię kandydata. 

2. Stanowiska, na którą aplikuje kandydat. 
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3. Dotychczasowy przebieg pracy w roli trenera.  Dołącz Curriculum Vitae, jeśli jest to możliwe. 

4. Obecne stanowisko zawodowe (poza pełnieniem roli trenera, jeżeli dotyczy). 

5. Roczna liczba treningów i meczy, które prowadzi kandydat. 

6. Dotychczasowe osiągnięcia w pracy trenerskiej (Mistrzostwa, nagrody, itp.). 

7. Certyfikowane kursy, które odbył kandydat (lista wszystkich programów edukacyjnych 

powiązanych z baseballem/softballem – kopie certyfikatów będa pomocne, ale nie sa 

obowiązkowe). 

8. Doświadczenie kandydata w roli zawodnika. 

9. Szczegółowe proces i podstawy selekcji zawodników do Kadry. 

10. Opis idealnego składu trenerów kandydata i niezbędnego personelu pomocniczego.  Jeżeli 

kandydat jest już w stanie określić ewentualnych współpracowników, prosimy o podanie.  

Preferowane będą kandydatury, którzy zgłoszą imienny sztab szkoleniowy i osoby 

współpracujące. 

11.  Oczekiwania (finansowe i inne) kandydata związane z pełnieniem funkcji trenera kadry. W 

przypadku kandydatów mieszkającycn poza Polską, wymaganie dotyczące kosztów podróży. 

12.  Opis dlaczego kandydat jest właściwą osobą na to stanowisko. 

UWAGA:  Aplikacje mogą być złożone w języku polskim lub angielskim. 

Wnioski zawierające powyższe informacje rozpatrzone będą przez Zarząd w tygodniu po ostatecznym 

terminie zgłoszeń (23-26 października).  Celem jest podjęcie decyzji o wyborze Głównych Trenerów 

nie później niż 29 października, 2018.  Zarząd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń 

na każde stanowisko w przypadku, gdy nie będzie wystarczającej liczby kandydatów. 

 

 

The Polish Baseball and Softball Association announces an open call for candidates for the head 

coaching positions for the Polish National Teams in each of the following disciplines and categories:   

* Baseball U12-Juveniles – 1-year tenure, through the 2019 season. 

* Baseball U15-Cadets – 2-year tenure, through the 2020 European Qualifier and season.  

Advancing to the U15 Championship in 2021 would earn an automatic extension for the Head 

Coach through 2021.  

* Baseball U18-Juniors – 1-year tenure, through the 2019 European Qualifier and season.  

Advancing to the U18 Championship in 2020 would earn an automatic extension for the Head 

Coach through 2020.  

* Baseball U23 – 2-year tenure, through the 2020 European Qualifier and season.  Advancing to 

the U23 Championship in 2021 would earn an automatic extension for the Head Coach through 

2021.  

* Baseball Seniors – 1-year tenure, through the 2019 B-Pool and season.  Advancing to the A 

Pool (Olympic Qualifier) in 2019 would earn an automatic extension for the Head Coach 

through 2021.  

 

* Softball U16/U15 – 2-year tenure, through the 2020 U15 European Championship and season.  

Advancing from the U15 Championship in 2020 (to the World Championship) would earn an 

automatic extension for the Head Coach through 2021.  

* Softball U18 – 1-year tenure, through the 2019 U18 European Qualifier and season.  Advancing 

from the U18 Qualifier in 2019 would earn an automatic two-year extension for the Head Coach 

through 2021.  

* Softball U22/Seniors – 1-year tenure, through the 2019 European Championship (Olympic 

Qualifier) and season.  Advancing from the European Championship in 2019 would earn an 

automatic extension for the Head Coach through 2020.  

 

Note:  The Softball U16/U15 candidates must be available to conduct a team camp on November 16-

18, 2018. 

 

The Board will accept applications for multiple positions which could be reasonably conjoined. 
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We invite candidates to submit their applications no later than end of day on Monday, October 22, 2018, 

via e-mail to the Federation using this address:  pzball@wp.pl. 

 

Applications for the head coaching positions should include:  

 

1. Full name of the candidate. 

2. Position(s) candidate is applying for. 

3. Details on coaching experience to date.  Attach a CV, if possible. 

4. Current profession (other than coaching, if applicable). 

5. Annual amount of practices and games the candidate currently coaches. 

6. Candidate’s coaching achievements/successes (championships, awards, etc.). 

7. Candidate’s coaching certification courses (list all education programs related to 

baseball/softball – copies of certification would be helpful though not mandatory). 

8. Candidate’s experience as a player. 

9. Outline of candidate’s player selection process (specifics on how players will be chosen). 

10. Description of candidate’s ideal coaching staff and necessary support personnel.  In the event 

candidate can already identify staff and support personnel, please provide their names.  

Candidates with predetermined coaching staffs will be deemed more credible. 

11. Candidate’s expectations (financial and otherwise) for fulfilling the role of head coach of the 

national team.  Provide specifics on requested compensation for time and travel. 

12. Describe why candidate is the right person for the position. 

 

NOTE:  Applications may be submitted in English or Polish. 

 

Applications containing the above information will be reviewed by the Federation Board the week of 

the submittal deadline (October 23-26), with goal of appointing all head coaches no later than October 

29, 2018.  The Board reserves the right to extend the deadline of one or more of the positions in the 

event there will be a lack of suitable candidates. 

 

 

          Zarząd/Board PZBall 


