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Reg Sortida: 40.13
REF.: Curs Àrbitre de Beisbol i Softbol 2013

CURS ÀRBITRE DE BEISBOL I SOFTBOL 2013
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol convoca el Curs d’Àrbitre de Beisbol i Softbol Nivell 1, que es
realitzarà a Barcelona a la seu de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol els propers 8, 9 i 10 de març de
2013.
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en arbitrar i obtenir el títol d’àrbitre de
Nivell 1 de Beisbol i Softbol homologat per la pròpia FCBS. Tots els interessats hauran d’acomplir els
següents requisits:
•
•

Ser major de 16 anys (nascuts l’any 1997).
Nivell mig de coneixements de beisbol i softbol.
o Jugador / Exjugador.
o Tècnic / Extècnic.
o Qualsevol llicència tramitada per la FCBS podrà ser valorada pel Comité de Competició.

La direcció del curs anirà a càrrec del Comité de Competició de la FCBS.
Les sol·licituds d’inscripció hauran de formalitzar-se mitjançant l’enviament a la FCBS del formulari que
s’adjunta a aquesta circular, degudament complimentat, acompanyat del justificant de pagament de
l’import dels drets d’inscripció que corresponen a 30,00€, el pagament s’haurà d’efectuar mitjançant
ingrés o transferència bancaria al compte corrent: 2100 3420 03 2200020732 de la FCBS a “La Caixa”. És
important afegir el nom i cognoms de l’interessat/sa al “concepte” de la transferència.
Els documents s’hauran d’enviar al correu electrònic: director.tecnic@fcbs.cat o bé per correu ordinari al
C/Vilamarí 28 baixos 1ª de Barcelona (08015).
Properament es publicarà el programa i horaris del curs.
Les sol·licituds hauran d’obrar en poder de la FCBS no més tard del dimarts dia 1 de març de 2013.
La FCBS es reserva el dret d’anul·lar el curs, si arribats a al dia següent de la data màxima d’inscripció no
s’ha complert amb el mínim d’assistents.

Barcelona a, 22 de febrer de 2013
SIGNAT L’ORIGINAL
Jordi Vallès Mestres
Director Tècnic F.C.B.S.

C/Vilamarí, 28 – Baixos 1ª – 08015 * Barcelona
E‐mails: fcbs@fcbs.cat / director.tecnic@fcbs.cat
Web: www.fcbs.cat NIF: G 08908824

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
CURS ÀRBITRE BEISBOL I SOFTBOL 2013
(Barcelona, del 8 al 10 de març)

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms
Adreça
Població _______________________ C.P. _______ Província
Telèfon 1 _________________ Telèfon 2 ________________ E-mail
Data Naixement _____________________ D.N.I. / NIE

Tipus de Llicència Federativa

Anys amb llicència

Club / Federació / Entitat

Jugador/a amb llicència Federativa
Tècnic amb llicència Federativa
Anotador/a amb llicència Federativa
Àrbitre amb llicència Federativa

El sotasignat sol·licita la seva inscripció al CURS D‘ÀRBITRE DE BEISBOL I SOFTBOL (NIVELL 1) 2013 que tindrà
lloc a Barcelona del 8 al 10 de març, declara haver efectuat el pagament dels drets d'inscripció mitjançant
ingrés o transferència bancaria (30,00€) de la qual s'adjunta una còpia. Els documents s'hauran d'escanejar,
signar i enviar al correu electrònic: director.tecnic@fcbs.cat , o bé per correu ordinari al C/Vilamarí 28 baixos
1ª de Barcelona (08015) ne horari d’oficina de 9.30 a 13.30 i de 16.00 a 20.00h.

A la ciutat de ________________________, a _____ del mes de ____________________ de 2013

SIGNATURA DE L'INTERESSAT

C/Vilamarí, 28 – Baixos 1ª – 08015 * Barcelona
E‐mails: fcbs@fcbs.cat / director.tecnic@fcbs.cat
Web: www.fcbs.cat NIF: G 08908824

