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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 48/2018 

z dnia 22.11.2018 r.  

w sprawie  

 

SPOTKANIE Z KLUBAMI W DNIU 01.12.2018 
 

 

Na dzień 1 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 (planowane zakończenie o 16:00) odbędzie się coroczne 

spotkanie z klubami.  Spotkanie odbędzie się w budynku Centrum Seniora w Kutnie przy ul. 

Wyszyńskiego 11. 

Tym razem celowo robimy coś innego, niż w poprzednich spotkaniach z klubami. Spotkanie będzie 

zorganizowane bardziej jak konferencja, z wieloma sesjami występującymi jednocześnie. Ta zmiana ma 

dwa cele: 1) sprawienie, aby spotkanie było bardziej ukierunkowane i konstruktywne, oraz 2) 

zapewnienie możliwości wniesienia wartości przez kluby uczestniczące w spotkaniu. 

Ze względu na strukturę wielu sesji, każdy klub może mieć do 3 przedstawicieli uczestniczących w 

spotkaniu. Prosimy pisać do PZBall nie później niż na koniec dnia w czwartek, 29 listopada, z liczbą 

przedstawicieli klubu (nie jest konieczne podawanie ich nazwisk). 

Kluby nie będące członkami są również zaproszone do wzięcia udziału w spotkaniu.  

Obiad zostanie podany bezpłatnie uczestnikom.  

Harmonogram konferencji oraz szczególy każdzej sesji znajduje się poniżej.  

 

          Zarząd PZBall 
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 Pokój #1 Pokój #2 Pokój #3 

11:00   WPROWADZENIE   

11:15 
WSPÓŁPRACA Z 

AMBASADĄ 
AMERYKAŃSKĄ 

KOMISJA ds. ETYKI MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWA 11:30 

11:45 

REGULAMINY - PLSK 
REGULAMINY - EKSTRA-

LIGA & I LIGA 

12:00 

MAŁA LIGA 
12:15 

12:30 

12:45 

13:00 
PRZERWA - OBIAD 

13:15 

13:30 

PSYCHOLOGIA SPORTU REGULAMINY - 
MŁODZIEŻY 

KOLEGIUM SĘDZIÓW 13:45 

14:00 

14:15 

14:30 

LIGA BAŁTYCKA 

  

14:45 

PROGRAM DLA SZKÓŁ 

  

15:00   

15:15 

KALENDARZ WYDARZEŃ 

  

15:30 
SYSTEM ONLINE 

  

15:45   

 

11:00-11:15 – Pokój #2 – OGÓLNE WPROWADZENIE.  Jak spotkanie / konferencja będzie działać. 

Zasady zaangażowania. Zaproszenie do zabrania ze stołu "darmowego sprzętu i strojów".  

11:15-11:45 – Pokój #1 – WSPÓŁPRACA Z AMBASADĄ AMERYKAŃSKĄ.  Prezentacja przedstawiciela 

Ambasady na temat ich celów w promowaniu sportów amerykańskich w Polsce. Sesja dyskusyjna na 

temat tego, jak Ambasada może współpracować z Twoim klubem, aby pomóc Ci na lokalnych 

rynkach.  [Prowadzenie: Scott Whitmore.] 

11:15-11:45 – Pokój #2 – KOMISJA ds. ETYKI.  PZBall planuje utworzyć komitet, który pomoże w 

stworzeniu polityki etycznej Federacji. Sesja dyskusyjna na temat najlepszego sposobu obsługi tego 

procesu i kto wejść w skład komisji.  [Prowadzenie: Paweł Szczepanik, Christopher Sweeney.] 

11:15-12:00 – Pokój #3 – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWA.  Prezentacja strategii mediów 

społecznościowych dla PZBall. Sesja dyskusyjna na temat tego, w jaki sposób media społecznościowe 

PZBall mogą wspierać Twój klub. Dla tych klubów, które są nowe w mediach społecznościowych, 

znajdą się również wskazówki, co można zrobić, aby lepiej promować baseball/softball i działalność 

klubu.  [Prowadzenie: Martyna Szydłowska.] 

11:45-13:00 – Pokój #1 – REGULAMINY - PLSK.  Sesja dyskusyjna na temat zmiań w regulaminie 

Polskiej Ligii Softballu Kobiet i czy powinna istnieć Rada Ligii dla PLSK.  [Prowadzenie: Tomasz 

Plutarski.] 

11:45-13:00 – Pokój #2 – REGULAMINY – EKSTRA LIGA & I LIGA.  Sesja dyskusyjna na temat zmian w 

regulaminie lig baseballowych. Co trzeba zmodyfikować z zeszłego roku? Czy Rada Liga powinna 

znów działać?  [Prowadzenie: Sławek Szustek, Piotr Mikołajczyk.] 

12:00-13:00 – Pokój #3 – MAŁA LIGA.  Prezentacja planów Małej Ligi na 2019. Sesja dyskusyjna na 

temat następnych faz współpracy między Małą Ligą i PZBall-em, jak ulepszyć współorganizowane 

mistrzostw i pucharów, nowe ligii U15 baseball i U16 lub U18 we współpracy z Małą Ligą.  

[Prowadzenie: Bartek Sochacki, Robert Szwajkowski.] 
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13:00-13:30 – OBIAD. 

13:30-14:30 – Pokój #1 – PSYCHOLOGIA SPORTU.  Sesja dyskusyjna na temat tego, w jaki sposób 

psychologia sportu może przynieść korzyści Twoim drużynom. Przedstawienie kilku ćwiczeń, które 

można wykorzystać do poprawy wyników swoich graczy.  [Prowadzenie: Joanna Madey.] 

13:30-14:45 – Pokój #2 – REGULAMINY – MŁODZIEŻY.  Sesja dyskusyjna na temat zmian w 

regulaminie imprez młodzieżowych baseball/softball. Co trzeba zmodyfikować z zeszłego roku? Czy 

powinna istnieć Rada Ligii w sprawie regulacji dotyczących młodzieży?  [Prowadzenie: Paweł 

Szczepanik, Paweł Rojek.] 

13:30-14:30 – Pokój #3 – KOLEGIUM SĘDZIÓW.  Prezentacja planów Kolegium na 2019. Sesja 

dyskusyjna na temat poprawy ilości i jakości sędziów, uruchomienie programu oceniającego wyniki 

sędziów.  [Prowadzenie: Adam Fójcik, Tomasz Plutarski.] 

14:30-15:15 – Pokój #1 – LIGA BAŁTYCKA.  Sesja dyskusyjna o Lidze Bałtyckiej w 2019. Ewentualnie, 

dyskusja o współpracy między Ligą Bałtycką i PZBallem w przyszłości.  [Prowadzenie: Grzegorz Białas.] 

14:45-15:30 – Pokój #2 – PROGRAM DLA SZKÓŁ.  PZBall pracuje nad lepszymi sposobami, aby 

wprowadzić baseball/softball w większej liczbie szkół. Ta grupa dyskusyjna rozważy najlepsze metody 

realizacji tego celu, dokona przeglądu potencjału wrocławskiego programu PLAY BALL i programu w 

Działdowie oraz zaprosi kluby do dzielenia się własnymi wyzwaniami i sukcesami.  [Prowadzenie: 

Zdzisław Ziółkowski.] 

15:15-16:00 – Pokój #1 – KALENDARZ WYDARZEŃ.  Zostanie przedstawiony projekt kalendarza na 

2019 rok. Grupa dyskusyjna na temat alternatywnych terminów, potencjalnych konfliktów, 

wydarzeń, które należy dodać, jak kalendarz będzie aktualizowany na stronie internetowej PZBall, jak 

kluby mogą wprowadzać własne wydarzenia do kalendarza, itp.  [Prowadzenie: Piotr Mikołajczyk.] 

15:30-16:00 – Pokój #2 – SYSTEM ONLINE.  W 2019 roku PZBall użyje systemu online do 

dokumentacji dla zawodników, umożliwiając sędziom i drużynom weryfikację uprawnionych graczy 

za pomocą telefonu komórkowego (bez potrzeby korzystania z papieru przed meczem). 

Przedstawiona zostanie aktualna wersja tego systemu wraz z procedurą jego wykorzystania. 

Następnie odbędzie się dyskusja na temat potencjalnych ulepszeń i obaw.  [Prowadzenie: Paweł 

Zawadzki, Christopher Sweeney.] 

 

 

 


