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 KOMUNIKAT nr 59/2022
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU

z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie organizacji centralnej kursokonferencji dla trenerów baseballu 
na poziomie średniozaawansowanym.

1. Zarząd PZBall działając zgodnie z potrzebą podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób
zaangażowanych w procesy szkoleniowe w baseballu i softballu przystąpił do procesu opracowania
i wprowadzenia od 2024 roku programu licencyjnego dla trenerów, tzw. Ram Kwalifikacji Trenerów.

2. W związku procesem wdrażania programów licencyjnych oraz potrzebą organizacji kursokonferencji
(klinik) trenerskich, celem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz potrzeby licencyjne, Związek
podjął działania związane z organizacją międzynarodowej kliniki trenerskiej we współpracy z
International Sport Group (www.isgbaseball.com).

3. Klinika jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych trenerów, instruktorów i zawodników kończących
karierę zawodniczą chcących realizować karierę dwutorową lecz treści programowe skierowane są do
trenerów na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (Level 2 i 3 WBSC).

Szczegóły związane kliniką, formą zgłaszania, opłatami, programem podawane będą poprzez stronę
https://www.baseballsoftball.pl/szkolenia-trenerow/ oraz inne informacje bieżące poprzez social media FB-
https://www.facebook.com/pzball.baseball.softball 

4. Klinika trenerska odbędzie się w dniach 27-29 stycznia 2023 roku w Kutnie.

5. Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2023 roku - Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie
elektronicznie wraz załączonym skanem dowodu wpłaty.

6. Dla trenerów sztabów szkoleniowych Kadr Narodowych powołanych na lata 2022 i 2023 udział w klinice
jest obowiązkowy.

7. Obecność na wszystkich panelach szkoleniowych daje zaliczenie szkolenia oraz umożliwi przedłużenie
licencji trenerskiej do końca sezonu 2024.

Każdy uczestnik, który uzyska zaliczenie kliniki otrzyma:
− Certyfikat uczestnictwa uprawniający do wydania licencji na rok 2023 i 2024,
− promocyjną koszulkę z nowej kolekcji PZBALL,
− dostęp do treści i materiałów przekazanych przez szkoleniowców.

9. Kontakt:
● w sprawach organizacyjnych: Andrzej Pietrzak  mail: andrzej.pietrzak@baseballsoftball.pl 
● w sprawach treści programowych: Phil Richmond mail:phill.richmond@gmail.com
● w innych sprawach: Paweł Szczepanik – pawel.szczepanik@baseballsoftball.pl

Zarząd PZBall
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Założenia
Klinika Trenerska PZBALL – poziom II.

Polski Związek Baseballu I Softballu  uprzejmie informuje, że przy współpracy z
International Sport Group, organizuje w dniach 27-29 stycznia 2023 roku w Kutnie
kursokonferencję dla trenerów baseballu, przedłużającą licencję PZBall.

1. Miejsce: Kutno

2. Koszt uczestnictwa:

● Wariant I. 500 PLN- wraz z zakwaterowaniem na obiektach Małej Ligi i pełnym cateringiem (2
dni sobota/niedziela)

● Wariant II. 350 PLN - z cateringiem (obiad – sobota/niedziela)

● Wariant III. 250 PLN – udział bez cateringu

3. Opłata obejmuje:
− wydanie Certyfikatu uczestnictwa uprawniający do wydania licencji na rok 2023 i 2024 – po

zaliczeniu kliniki (wymagana 100% obecność na wszystkich panelach szkoleniowych)

− wydanie aktualizacji licencji I. lub II. stopnia na rok 2023 dla trenerów baseballu PZBall,
którzy prowadzili drużyny w zawodach prowadzonych przez lub pod patronatem  PZBall w
2022 roku,

− promocyjną koszulkę z nowej kolekcji PZBALL,

− dostęp do treści i materiałów przekazanych przez szkoleniowców.

4. Zgłoszenia:
● Termin zgłoszeń do 15.01.2023 r.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty w zależności od
wybranego wariantu  na konto PZBall z dopiskiem „Darowizna - klinika trenerska poziom II.- 2023 : 

Przelew na numer konta:
21 1020 1156 0000 7702 0065 4145 
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

UWAGA – zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy!

LINK DO FORMULARZA → https://tiny.pl/w5m6l lub  zeskanuj

INFORMACJE DOTYCZĄCE KLINIKI → https://tiny.pl/w5m6k

http://www.baseballsoftball.pl/
mailto:pzball@baseballsoftball.pl
https://tiny.pl/w5m6l
https://tiny.pl/w5m6k

