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AMERICAN CLÍNIC BASEBALL
11 i 12 de desembre 2015
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol i el Club Beisbol i Softbol Sant Boi organitzen l’ 11 i 12 de
desembre, el “American Clínic Baseball”.
Serà una gran oportunitat d’aprendre dels millor tècnics i jugadors amb experiència de la MLB (Major
League de Baseball) i col.laboradors de la pretigiosa empresa Purposen Driven Baseball.
 Els clínics es realitzaran:
•
•

Divendres 11 de 17,30h a 21,00h al Poliesportiu Pau Gasol de Sant Boi
Dissabte 12 de 10,00h a 14,00h al Camp Municipal de Beisbol de Sant Boi

 Preu inscripció:
•
•

12€ Jugadors/es federats/des
6€ Tècnics federats

 Formalització inscripció:
Per formalitzar les inscripcions s’haurà d’enviar el formulari d’inscripció adjunt a aquesta circular i el
comprovant de pagament, per e-mail (fcbs@fcbs.cat) a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, no més
tard del dimecres 9 de desembre.
“La Caixa” ES94-2100-3420-03-2200020732 compte on s’ha de fer el pagament de la inscripció.
Imprescindible posar el concepte del ingrés, el nom i cognoms del participant
 Documents adjunts:
•
•
•

Formulari inscripció
Mapa ubicació Poliesportiu Pau Gasol de Sant Boi
Biografia dels jugadors de la MLB

Barcelona a, 20 de novembre de 2015
SIGNAT L’ORIGINAL
Virginia Carbonell Bravo
Secretària de la F.C.B.S.

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

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

FORMULARI INSCRIPCIÓ “AMERICAN CLÍNIC BASEBALL”
(Sant Boi, 11 i 12 de desembre)

Nom i cognoms
Adreça
Població _______________________ C.P. _______ Província
Telèfon 1 _________________ Telèfon 2 ________________ E-mail
Data Naixement _____________________ D.N.I. / NIE

Tipus de Llicència Federativa

Número de llicència

Club

Jugador/a amb llicència Federativa
Tècnic amb llicència Federativa

El sotasignat sol·licita la seva inscripció al AMERICAN CLÍNIC BEISBOL 2015 que tindrà lloc a Sant Boi, el 11 i
12 de desembre de 2015 i declara haver efectuat el pagament dels drets d'inscripció mitjançant ingrés o
transferència bancària i del qual s'adjunta una còpia. Els documents s'hauran d'escanejar, signar i enviar al
correu electrònic: fcbs@fcbs.cat , no més tard de dimecres 09 de desembre de 2015.

A la ciutat de ________________________, a _____ del mes de ____________________ de 201

SIGNATURA DE L'INTERESSAT

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

AMERICAN CLÍNIC BASEBALL

Catalunya / Sant Boi 11 i 12 de desembre de 2015

TROT NIXON
Va jugar 12 anys i un total de 1092 partits a la MLB en tres equips diferents,
però és més conegut pel seu joc amb els Boston Red Sox, on va ser un fixe jugant
al right field durant 10 temporades. Va ser un dels jugadors més populars a
Boston degut al seu carisma i intensitat en el joc.
Pàgina web Trot Nixon / Estadístiques Trot Nixon

SCOTT EMERSON
És actualment tècnic dels Oackland Atlètics i ocupa la posició de coach de
bullpen. Va passar les dues últimes temporades en lligues menors com a
instructor de llançadors, després de 10 temporades fent-ho en diferents nivells.
Emerson va llançar professionalment a la MLB durant sis temporades en
l’organització de Baltimore, Boston i Arizona (1997).
Estadístiques Scott Emerson

TIM EDGE
Va jugar en l’organització de Pittsburgh Pirates durant 11 anys actuant en 524
partits, 3 d’aquestes temporades ho va fer a Triple A. Tim és un excel·lent
instructor de receptors i bateig. Ha viatjat en diferents ocasions amb
l’organització Purposen Diven de Carolina del Nord per Europa per realitzar
campionats i clínics.
Estadístiques Tim Edge

MIKE GRIFFIN
Canadenc, es va unir al cos tècnic de Purposen Driven quan va finalitzar el seu
contracte amb les MLB com a entrenador del centre de desenvolupament de la
MLB a Àsia. A l’any 2002, va ser el batedor líder de l’Equip Nacional Juvenil de
Canadà. Mike estava preparat per entrar al Draft MLB, però una lesió l’hi ho va
impedir. és director de desenvolupament de Purposen Diven i Pro5 Acadèmia.
JAY STOTT
Fundador i director de Purposen Diven. La pretensió de P.D, és dotar als joves
no solament de l’esport del beisbol, si no també traslladar-los una forma de
vida. Ha dirigit equips a nivell local (USA) i ha organitzat campaments i clínics
a la República Checa, Alemanya, Hongria, Espanya, Àustria i Eslovàquia. Jay és
un ex llançador amb experiència a nivell D1 universitari com a ex UNCW
Seahawk.

