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KOMUNIKAT NR 80/2021 

z dnia 28 lutego 2021 roku 

 
Mamy przyjemność poinformować, iż pierwszy raz od kilkunastu lat udało nam się 

zorganizować pomoc dla klubów członkowskich PZBall, w których trenują członkowie kadry 

oraz dla klubów startujących w OOM w postaci sprzętu sportowego. 

 

W ciągu najbliższych dni prawni przedstawiciele kwalifikujących się klubów będą odbierać 

paczki ze sprzętem, które zostaną wysłane w imieniu Federacji. Odbiorcy nie będą ponosić 

żadnych kosztów związanych z przedmiotami. 

 

Pakiety będą zawierały wybór gum treningowych, piłek do treningu z obciążeniem, kartony z 

piłkami baseballowymi lub softballowymi oraz innego wyposażenia. Sprzęt będzie należał do 

reprezentacji narodowych, ale może być przechowywany w lokalnych klubach, ponieważ 

celem programu jest pomoc zawodnikom reprezentacji tych klubów w trenowaniu przez cały 

rok. 

 

Dla tych klubów, które zajęły 6 czołowych miejsc w mistrzostwach baseballowych OOM U15 

2020, będzie dostępny dodatkowy sprzęt, w tym kaski, piłki i pałki (plus sprzęt do łapania, 

torby i koszulki dla drużyn, które zajęły miejsce w pierwszej czwórce). 

 

Uwaga: W momencie dostawy przedstawiciele zostaną poproszeni o podpisanie protokołu (lub 

protokołów) potwierdzającego odbiór i akceptację regulaminu. 

 

To pierwszy raz od co najmniej 13 lat, kiedy Federacja była w stanie oficjalnie przekazywać 

bezpłatnie sprzęt do użytku w klubach (w latach 2006-2008 pakiety sprzętowe dla dzieci i 

młodzieży otrzymywały nowopowstałe kluby). Chociaż było wiele osób, które były 

zaangażowane w realizację tego celu, są tacy, którzy zasługują na szczególną wzmiankę w tym 

miejscu. Po pierwsze, początkowa koncepcja wykorzystania części naszego dofinansowania 

dla reprezentacji narodowej na rozwój zawodników poza sezonem wyszła od Ryomy Watanabe 

i Daniela Catalana - trenerów reprezentacji seniorów w baseballu. Paweł Szczepanik zarządzał 

pomysłem finansowania OOM od początku do realizacji. A Jolanta Milczarek pisała wnioski 

grantowe w sposób maksymalizujący szanse na przyjęcie z Ministerstwa. 
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