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REF.: 3r Torneig Masters Slow Pitch 
 
 

3r TORNEIG “MASTERS SLOW PITCH” 
 
 
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol en el seu afany de poder oferir “esport per a tothom”, obre 
les inscripcions pel 3er Torneig Masters Slow Pitch de softbol dirigit a tots els públics i aficionats al 
nostre esport. 
 
Els equips interessats en participar hauran d’enviar un e-mail (fcbs@fcbs.cat) abans del proper 
divendres 12 de febrer, amb la seva intenció de participar i acceptació de les condicions del torneig.  
 
Mínim per crear aquest torneig són de 4 equips.  
 
REQUISITIS PER PARTICIPAR AL TORNEIG 
 
PAGAMENT INSCRIPCIÓ I LLICÈNCIES ESPORTIVA? 
Inscripció per equip (125€)   
Llicència Esportiva per jugador/a (75€)  
 
QUI POT JUGAR? 
Majors de 18 anys 
Pares/Mares/Familiars 
Delegats/des, Directius/ves 
 
NO S’ACCEPTARAN:  
Menors de 16 anys 
Jugadors/es que disposin dins la temporada 2016, de llicència federativa amb la FCBS de beisbol o 
softbol 
 
COM ES FORMEN ELS EQUIPS? 
Hauran de representar un Club/Entitat afiliat a la FCBS 
Els equips poden ser mixtes 
Mínim de participants: 12 jugadors/es + 1 Tècnic (o persona responsable de portar l’equip) 
(Amb 9 participants es podria deixar que es presenti l’equip). 
Màxim de participants: No hi ha màxim 
 
ON JUGAREM? 
Camps Municipals de Beisbol i Softbol  
 
QUAN JUGAREM? 
A partir del 6 de març. Intenció de fer 5 jornades una cada mes els diumenges mati o tarda. Depenent 
de la disponibilitat dels camps. I a partir de setembre fer‐ne 3 jornades més.  
 
DURACIÓ DEL PARTITS? 
1 hora i 15 minuts o 7 innings.  Entrades a 3 outs i 5 carreres.  
 
QUI SERAN ELS ÀRBITRES? 
Cada equip posarà una persona del mateix equip que farà d’àrbitre quan el seu equip descansi.  
Aquest arbitrarà des del darrere del home. 
 

Barcelona a, 04 de febrer de 2016 
SIGNAT L’ORIGINAL 

Virginia Carbonell Bravo 
Secretaria F.C.B.S. 
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