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 KOMUNIKAT 81/2021 

 W SPRAWIE KLINIK TRENERSKICH 

z dnia 28 lutego 2021 roku 

 

Z przyjemnością informujemy, że poczyniliśmy przygotowania do kontynuacji klinik 
trenerskich prowadzonych przez Vincenta Colasuonno, które rozpoczęliśmy w 2018 roku i 
powtórzyliśmy w 2019 roku.  W ciągu trzech kolejnych weekendów w marcu zorganizujemy 
dwie kliniki ‘LEVEL 1’ (czyli podstawowa) oraz jedną klinikę ‘LEVEL 2’ (zaawansowana). 
 

Pierwsza klinika w 2021r. odbędzie się w Miejskiej Górce w dniach 12–14 marca 
2021 roku. Gospodarzem tej kliniki będzie klub baseballowy/softballowy Demony Miejskiej 

Górki.  Otwarcie kliniki nastąpi w piątek 12 marca sesją wieczorną (18:00), a kontynuacja to 
całodniowa sesja w sobotę, zakończenie w niedzielę 14 marca do godziny 17.00.  W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panem Janem Zbarażem po adresem 
orioles@poczta.onet.pl i/lub telefonem (+48-506-020-828).  Będzie to klinika ‘LEVEL 1’. 
 

Kolejna klinika ‘LEVEL 1’ odbędzie się w Kutnie od piątku do niedzieli 19–21 marca 
2021 roku. Klinika ta przeprowadzona będzie w klubie sportowym Stal BiS Kutno. Otwarcie 

kliniki nastąpi w piątek 19 marca sesją wieczorną (18:00), a kontynuacja to całodniowa sesja 
w sobotę, zakończenie w niedzielę 21 marca do godziny 17.00. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Aleksandrem Wysoczyńskim pod adresem 
a.wysoczynski@stalkutno.pl i/lub telefonem (+48-602-701-228). 
 

Trzecia klinika (czyli ‘LEVEL 2’) odbędzie się w ostatni weekend marca.  

Lokalizacja nie została jeszcze ustalona, ale trenerzy musieliby być obecni osobiście tylko 
przez jeden pełny dzień. Reszta tej kliniki odbywałaby się online (2-3 sesje, w sumie 5-8 
godzin).  Klinika ta wymagałaby również od uczestników poświęcenia dodatkowego czasu na 
pracę domową (tzn. przygotowanie planów treningowych do przeglądu przez instruktora 
kliniki). 
 

____________________ 
 
Kliniki ‘LEVEL 1’ 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. Uczestnicy nie ponoszą opłat 
wpisowych. Uczestnicy zobowiązani są do zabezpieczenia sobie ubezpieczenia, wyżywienia 
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(oprócz obiadu w sobotę i w niedzieli) i zakwaterowania podczas kliniki. Chociaż formalna 
rejestracja nie jest wymagana, prosimy o poinformowanie gospodarza z co najmniej 48-
godzinnym wyprzedzeniem o swoim uczestnictwie, aby można było zamówić obiad dla 
uczestników w sobotę i niedzielę. 

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą 3 dniowy kurs w którejkolwiek z klinik ‘LEVEL 1’, 
uzyskają certyfikat, który upoważni do otrzymania licencji trenerskiej w Polsce w okresie 
dwóch lat, tj. 2021 i 2022. Pomyślne ukończenie kliniki jest zdefiniowane jako punktualna i 
pełna obecność we wszystkich sesjach, aktywny udział w klinice i zdanie egzaminu 
końcowego.  

____________________ 
 

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą pełny kurs z kliniki ‘LEVEL 2’, uzyskają certyfikat, który 
upoważni do otrzymania licencji trenerskiej w Polsce w okresie trzech lat, tj. 2021, 2022 i 
2023. Pomyślne ukończenie kliniki jest zdefiniowane jako punktualna i pełna obecność we 
wszystkich sesjach, aktywny udział w klinice i akceptacja pracy domowej przez instruktora.  

UWAGA:  Aby zakwalifikować się do tej kliniki ‘LEVEL 2’ w marcu 2021 roku, trener musi 
posiadać aktualny certyfikat trenerski w PZBall lub posiadać licencję trenera z sezonu 2020.  
Trenerzy, których pierwsza klinika ‘LEVEL 1’ będzie jedną z dwóch klinik zaplanowanych w 
marcu, nie będą kwalifikować się do kliniki ‘LEVEL 2’ pod koniec marca, ale będą mogli 
uczęszczać do innych klinik ‘LEVEL 2’ w dalszej części roku. 
 
Dla wszystkich zainteresowanych tą kliniką ‘LEVEL 2’ wymagana jest zaawansowana 
rejestracja. Prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, klub macierzysty oraz dane kontaktowe 
(adres e-mail, numer telefonu) na adres pzball@wp.pl z wpisem „Klinika POZIOM 2” w 
temacie e-mailu. 
 
Więcej informacji na temat tej kliniki podamy w najbliższych dniach. 
 

____________________ 
 

 

Obecnie kliniki są jedynymi programami otrzymania certyfikatu i licencji PZBall przed 
sezonem 2021. 

Podobnie jak latach poprzednich, PZBall będzie również akceptować certyfikaty z klinik 
innych organizacji, o ile będą one równej lub wyższej jakości niż kliniki organizowane przez 
PZBall. 

Prawdopodobnie w miesiącach letnich odbęda się jeszcze 2 lub 3 kliniki.  Jeśli Wasz klub jest 
zainteresowany byciem gospodarzem jednej z klinik, prosimy o kontakt.  

 

                                                                                   Zarząd PZBall 


