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 KOMUNIKAT 65/2019 

 W SPRAWIE KLINIK TRENERSKICH 

z dnia 29 października 2019 roku 

 

[English Version Below] 
 
W nawiązaniu do Komunikatu 62/2019 informujemy, że Vincent Colasuonno będzie 
kontynuwał prowadzenie klinik coachingowych w październiku i listopadzie tego roku.  
Potwierdziliśmy już organizację kliniki we Wrocławiu i umieścilismy ja na poniższej liście. 
 

Odbyły sie już kliniki w Łodzi I Białymstoku..   
 

Trzecia klinika odbędzie się w Klubie Sportowym Rawa Katowice w dnich 4–6 
listopada (od poniedziałku do środy). Klinika będzie czynna od 17:00 do 22:30 przez trzy 

dni. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z klubem Rawa pod adresem 
rawa.katowice@gmail.com. 
 

 

Kolejna potwierdzona klinika przeprowadzona będzie w Klubie Sportowym Baseball 
Wrocław w dniach 15 – 17 listopada (piątek-niedziela).Klinika rozpocznie się w piątek 

15 listopada o godz. 18.00, obejmie sesję dzienną i wieczorną w sobotę, a zakończy się w 
niedzielę o godz. 17.00. Aby uzyskać szczególowe informacje proszę kontaktować się z 
Kamilem  Stanek  adres mailowy stanek.kamil@icloud.com.  

Kliniki zajmą się wszystkimi podstawowymi aspektami baseballu – rzucaniem, łapaniem, 
obroną na bazach, obroną na boisku, rzucaniem i bieganiem po bazach – ze szczególnym 
naciskiem na to, jak uczyć tych wszystkim aspektów dzieci/nowych graczy.  Część ćwiczeń ma 
na celu uwzględnienie treningu na żywo z zawodnikami klubu. Prezentacje będą prowadzone 
w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.  

Udział w klinice jest otwarty dla każdego kto chce wziąć udział. Nie jest wymagana 
wcześniejsza rejestracja. Uczestnicy nie ponoszą opłat wpisowych. Uczestnicy zobowiązani są 
do zabezpieczenia sobie ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania podczas kliniki.  

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą 3 dniowy kurs w którejkolwiek z klinik, uzyskają 
certyfikat, który upoważni do otrzymania licencji trenerskiej w Polsce w okresie dwóch lat, tj. 
2020 i 2021. Pomyślne ukończenie kliniki jest zdefiniowane jako punktualna i pełna obecność 
we wszystkich sesjach, aktywny udział w klinice i zdanie egzaminu końcowego. Obecnie 
kliniki są jedynymi programami otrzymania certyfikatu i licencji PZBall przed sezonem 2020. 

mailto:pzball@wp.pl
mailto:rawa.katowice@gmail.com
mailto:stanek.kamil@icloud.com


Aktualnie pracujemy nad organizacją kliniki w Kutnie, ale nie potwierdziliśmy jeszcze terminu 
organizacji.  Po potwierdzeniu dat wyślemy informacje do wszystkich klubów baseballowych i 
softballowych.  

 

                                                                                   Zarząd PZBall 

 

As previously indicated in PZBall Komunikat 62/2019, Vincent Colasuonno will be continuing his 
coaching clinics in October and November of this year.  We have now confirmed the clinic in Wrocław 
and included it in the list below: 

We have already had clinics in Łódź and Białystok.   

The third confirmed clinic be hosted by Rawa Katowice on November 4-6 (Monday-

Wednesday).  The clinic will run from 17:00-22:30 for the three days.  For details, please contact the 
Rawa club at rawa.katowice@gmail.com.  

Another confirmed clinic be hosted by KS Baseball Wrocław on November 15-17 (Friday-

Sunday).  The clinic will run from 18:00 on Friday, include day and evening session on Saturday, and 
finish up Sunday afternoon around 17:00.  For details, please contact Kamil Stanek at 
stanek.kamil@icloud.com.  

The clinics will cover all the fundamental aspects of baseball – coaching culture, throwing, catching, 
infield defense, outfield defense, pitching, and base-running – with a specific focus on how to teach 
these aspects to kids/new players.  Portions of the course are designed to include live practice with the 
players from the club.  The presentations will be conducted in English, with simultaneous Polish 
translation. 

Participation is open to anyone who wishes to attend.  No prior registration is required.  And 
participants will not be required to pay any fee to join.  Participants will only be responsible for securing 
and paying for their own food and lodging during the events. 

Individuals who successfully and FULLY complete the 3-day course in any of the visits/clinics will earn 
certification and be eligible for a Trainer’s License in Poland for two years, i.e., in 2020 and 2021.  
Successful completion is defined as punctual and full attendance at all sessions of the clinic, active 
participation throughout the clinic, and passing the examination at the end.  As of now, these 
visits/clinics are the only remaining certification programs planned by PZBall prior to the 2020 season. 

We are still working on organizing a clinic in Kutno, but have not confirmed dates as of yet.  When 
such dates are confirmed, we will communicate this to the baseball/softball community. 

PZBall Board 
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