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REF.: Sol·licitud de Jugadors que Baixen de Categoria 

 
SOL·LICITUD DE JUGADORS QUE BAIXEN DE CATEGORIA 

  
 
 
 
Segons l’article 1.2 i el seu annex 1.2.1, del Reglament de la Federació Catalana de Beisbol i 

Softbol, un equip pot competir amb jugadors/es que hagin passat a la categoria superior si està 

dins del previst en el mateix article.  

 

El Comitè de Competició de la FCBS avaluarà cada una de les sol·licituds i procedirà a 

l’acceptació de les mateixes, amb els següents criteris:  

 

1. Tractant-se de categories inferiors i de promoció, la FCBS considera que un equip d’un 

club afiliat pot participar excepcionalment en alguna competició, amb l’ajut de 

jugadors/es que hagin passat a la categoria superior, sempre i quan compleixin la 

normativa establerta pel Reglament de la FCBS. Es podran tractar els següents casos:  

a) Un equip inicia la competició amb menys llicències del previst a la Circular 

Administrativa 1/09, en la que s’especifica la quantitat de llicències a presentar 

per participar (12 jugadors, 1 tècnic i 1 delegat), però que amb els jugadors que 

passen de categoria podria completar l’equip.  

 

RESOLUCIÓ D’INICI: L’equip podria competir amb aquests jugadors, però a 

mida que s’anessin incorporant noves llicències a l’equip, els jugadors que 

gaudeixen d’aquest permís, es veurien fora del roster.  

 

b) Un equip pateix baixes amb justificació (baixa mèdica, baixa definitiva de 

l’esport, inhabilitació per part del club,...) i necessita d’aquests tipus de 

jugadors/es.  

 

RESOLUCIÓ D’INICI: L’equip podria competir amb jugadors/es de la categoria 

superior, sempre i quan compleixin el que s’especifica a la normativa de la 

FCBS.  
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2. El Club que sol·liciti aquests jugadors, haurà de complimentar l’imprès: “Sol·licitud de 

jugador/a per a una categoria inferior”. Aquest imprès serà retornat al club, especificant els 

jugadors que han estat admesos, per jugar a la categoria inferior.  

 

 

 

Barcelona, 19 de gener de 2009 
 

 
Jordi Vallès Mestres 

Director Tècnic FCBS 
 
 
 


	UREF.: Sol·licitud de Jugadors que Baixen de Categoria

