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KOMUNIKAT nr 62/2019
DOTYCZY ORGANIZACJI KLINIK TRENERSKICH

W tym roku podobnie jak w ubiegłym kontynuujemy współpracę z Vincentem
Colasuommo nad opracowaniem programu szkolenia trenerów krajowych. Częścią
tego jest prowadzenie przez Vincenta szkolenia w różnych miastach w Polsce.
Planujemy zorganizować 6 klinik od października do 18 listopada, kiedy Vincent
wyjedzie do USA. Kliniki maja odbywać się głównie w weekendy (od piatku
wieczorem do niedzieli po południu), aby umożliwić maksymalną liczbę uczestników.
Jednakże w pewnych okolicznościach możemy organizować kliniki w środku
tygodnia. Chociaż nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji co do trenerów i
lokalizacji, planujemy wstępnie zaplanować spotkania we Wrocławiu, Kutnie i
Miejskiej Górce.
Głównym celem tego Komunikatu jest zapytanie czy inne Kluby/miasta są
zainteresowane organizacją klinik. Jeżeli Wasz Klub chciałby zorganizować
szkolenie prosimy zgłosić się do Związku. Uwaga – Klub/miasto podejmujące się
organizacji kliniki nie ponosi żadnych kosztów, jedynie zostanie poproszony o pomoc
w organizacji i logistyce.
W tym roku organizujemy dwa rodzaje klinik – wprowadzającą i poziom II.
I. KLINIKI WPROWADZAJĄCE
Chcielibysmy zorganizować 4 kliniki wprowadzające. . Na tych 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.
Osoby, które z sukcesem ukończą cały 3-dniowy kurs na którejś z klinik zdobędą
certyfikat i będą mogły ubiegać się o licencje trenera w PZBall na okres 2 lat t.j. w
2020-2021. Do ukończenia z pozytywnym rezultatem będzie wymagany udział w
pełnej klinice, interakcja w czasie kliniki oraz testy końcowe.
Na ten moment, te kliniki to jedyne certyfikowane programy zaplanowane przez

PZBall przed sezonem 2020.
KLINIKI POZIOM II
W czasie klinik poziomu II zajmiemy się bardziej zaawansowanymi zagadnieniami i
wykorzystamy to, co zostało przedstawione w klinice wprowadzającej. Pomyślne
ukończenie kliniki poziomu II (pełne uczestnictwo i zdany egzamin) upoważnia
trenera do przedłużenia certyfikatu do okresu 5 lat dla każdego, kto ukończył z
sukcesem kurs podstawowy.
Nasz obecny plan przewiduje zorganizowanie dwóch klinik poziomu II, jednej na
północy drugiej na południu kraju.
Uczestniczyć może każdy, nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja, a uczestnicy
nie będą musieli ponosić żadnych opłat związanych z uczestnictwem. Jedyne koszty
to zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia podczas kliniki (jeden lunch zostanie
zapewniony przez Związek).
Reasumując każdy może uczestniczyć w dowolnej klinice, nawet biorąc pod uwagę
fakt, iz nie będzie w stanie spełnić warunków certyfikatu. Każdy uczestnik, jeżeli
nawet nie otrzyma certyfikatu będzie mógł pogłębić swoją wiedzę.
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