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REF.: Curs Àrbitres Nivell 0 
 

CURS ÀRBITRES NIVELL 0 
 

 
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol, organitza per mitjà del Comitè Català d’Àrbitres (CCAr), el 
Curs de Nivell 0 (Iniciació), que es realitzarà els propers mesos de gener, febrer i març, iniciant-se els 
propers 25 i 26 de Gener en sessions teòriques (10 hores) i que seguirà en sessions pràctiques en 
partits. 
 
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en iniciar-se en l’arbitratge de 
beisbol i softbol, i obtenir el títol d’àrbitre Nivell 1 de la FCBS, amb opció a ser convalidat per la Real 
Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS), segons el programa de formació del Colegio 
Nacional de Árbitros (CNAr). 
 
Els directors i professors d’aquest curs, seran, el Sr. Cuauhtemoc Suárez i el Sr. Michael Ulloa 
(àrbitres internacionals). 
 
Per a formalitzar la inscripció s’haurà de presentar formulari adjunt a aquesta circular “fitxa alumne” i 
el comprovant de pagament, no més tard del dia 17 de Gener (19h.), per e-mail a 
director.tecnic@fcbs.cat. 
 
En cas de no arribar al mínim d’inscripcions, el CCAr i/o la FCBS es reserven el dret de cancel·lar el 
curs, o reprogramar-lo per altres dates. 
 
El curs es realitzarà al Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, Avinguda Pierre de Coubertin, 
9-11, 08038 Barcelona. (podria variar la seu, es comunicaria amb antelació) 
 
 
REQUISITS 
Edat mínima 16 anys 
Omplir formulari 
Liquidar matrícula (FCBS) 
 
MATRÍCULA: 50,00 € 
Que inclou material divers (apunts i fotocòpies) 
 
INGRÈS 
A realitzar al compte de la FCBS, indicant (imprescindible), nom complet i referència, “inscripció curs 
Nivell 0  Àrbitre”. Número Compte: ES94-2100-3420-03-2200020732 
 
INSCRITS 
Mínim d’inscripcions: 8 
Màxim d’inscripcions: 14 
 
En cas de qualsevol dubte, contactar amb la secretaria de la FCBS (fcbs@fcbs.cat), telèfon 93.424.02.25 
 
 

Barcelona a, 16 de desembre de 2019 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Eric Segura Giménez 

Director Tècnic de la F.C.B.S. 
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CURS D’ÀRBITRE DE NIVELL 0.  Barcelona 25 i 26 de Gener de 2020 
FITXA DE L’ALUMNE/A 

 
DADES PERSONALS 
Nom i cognoms: 
Adreça completa: 
 
Telèfon (s) de contacte (Mòbil): 
E-mail: 
Club: 
Altres llicències (jugador, tècnic, directiu, àrbitre): 
 
Altres dades: 
 
 
RESPECTE A AQUEST CURSET 
Expectatives (què n’esperes i quines intencions tens): 
 

Principals temes d’anotació que necessites tractar: 
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