FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
CIR. TEC.: 16/16
Reg Sortida: 23.16
REF.: 3r Torneig Open Masters Slow Pitch

3r TORNEIG “ OPEN MASTERS SLOW PITCH”
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol en el seu afany de poder oferir “esport per a
tothom”, organitzarà els propers dissabte 21 de maig i 22 de maig el 3r Torneig
Masters Slow Pitch de softbol dirigit a tots els públics i aficionats al nostre esport en
les seves modalitats de beisbol i softbol.
Els equips s’hauran d’inscriure abans de les 15 hores del proper divendres 13 de maig,
enviant un e-mail a la FCBS (fcbs@fcbs.cat) amb:
1. Document d’inscripció per Equip “Roster”, posant la relació de participants.
2. DNI’S dels participants.
3. Quota d’inscripció de 15€ per jugador/a (Jugadors/es del Ct. Catalaunya
SlowPitch 5€). Comprovant de pagament.
IMPORTANT: El pagament de la quota d'inscripció no es pot fer
individualitzada per jugadors/as. S'ha de realitzar un pagament únic per
equip i posar en el concepte de la transferència el mateix nom que s'hagi
posat en el roster.
COMPTE BANCARIA DE LA FCBS: "LA CAIXA” ES94-2100-3420-03-2200020732

REQUISITIS PER PARTICIPAR AL TORNEIG
QUI POT JUGAR?
S’acceptaran els següents participants:
- Majors de 16 anys
- Pares/Mares/Familiars/Amics
- Delegats/des, Directius/ves
- Pot haver un màxim de 4 jugadors/es que disposin de llicència a la FCBS
QUE INCLOU LA INSCRIPCIÓ?
- Arbitres
- Diplomes
- Boles de partit
- Paella+ Beguda – Diumenge a les 14:30 a Montjuïc
COM ES FORMEN ELS EQUIPS?
Els equips poden ser mixtes.
Hauran de determinar el nom de l’equip.
Hauran d’enviar un llistat (Roster) amb els noms dels participants.
Mínim de participants: 12 jugadors/es.
Màxim de participants: 20 (es pot sobrepassar si no hi ha intenció de fer un segon
equip).
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FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
Uniformitat: Hauran de dur una samarreta o casaca de joc igual entre ells (No és
necessari els dorsals).

ON JUGAREM?
Camp de Can Torellò (Gavà)
Camp Municipal de Beisbol “Carlos Pérez de Rozas” de Barcelona

QUAN JUGAREM
- 1a jornada:
21 de maig de 16:00 a 22:00 (Can Torellò, Gavà) *
- 2a jornada:
22 de maig de 9:00 a 14:00 (Montjuïc, Barcelona) *
Dues jornades esportives (no competitives). El calendari es publicarà una vegada
s’hagin rebut els equips inscrits. (Mínim 6 equips)
*  depèn dels equips participants l’ horari dels partits.
COM ES JUGA A “SLOW PITCH”?
S’adjunta a aquesta circular el reglament del torneig.
NORMATIVA ESPECÍFICA D’ AQUEST TORNEIG
- Els jugadors amb llicència vigent a la FCBS (exceptuant Slowpitch) només
podran jugar a les posicions d’ exteriors o receptor.
- Els jugadors amb llicència vigent a la FCBS (exceptuant Slowpitch) seria
recomanable batejar a la mà que ells no acostumen a fer-ho.

Barcelona a, 11 d’ abril de 2016
SIGNAT L’ORIGINAL
Virginia Carbonell Bravo
Secretaria F.C.B.S.
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