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REF.: 5è Torneig “Masters Slow Pitch” 
 
 

5è TORNEIG “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 29 i diumenge 30 de setembre el 5è 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 15h del proper divendres 21 de setembre, enviant 
un correu electrònic a la FCBS (fcbs@fcbs.cat) amb: 
 

1. Document d’inscripció per Equip “Roster”, amb la relació de participants. 
2. DNI dels participants. 
3. Quota d’inscripció de 10€ per jugador/a (Els Jugadors/es amb llicència de la FCBS 

d’SlowPitch/Sènior Masters serà gratuït). S’ha d’enviar el comprovant de pagament. 
 
IMPORTANT: El pagament de la quota d'inscripció no es pot fer individualitzada per jugadors/es. 
S'ha de realitzar un pagament únic per equip i escriure en el concepte de la transferència el 
mateix nom que s'hagi posat en el roster. 

 
COMPTE BANCARI 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. 
• Hi podran participar màxim de 4 jugadors/es que disposin de llicència a la FCBS en les modalitats 

de beisbol o softbol. 
 
QUÉ INCLOU LA INSCRIPCIÓ? 

• Àrbitres. 
• Pilotes de partit. 

 
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.  
 

Uniformitat: Hauran de dur una samarreta o casaca de joc igual entre ells (No serà d’obligat 
compliment jugar amb dorsals). 
 
ON JUGAREM? 
Camp Municipal de Beisbol de Manresa – El Nou Congost 
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QUAN JUGAREM 
1a jornada: 29 de setembre de 12:00 a 20:00 * 
2a jornada: 30 de setembre de 9:00 a 17:00 * 
 
Dues jornades esportives (no competitives). El calendari es publicarà una vegada s’hagin rebut 
les inscripcions dels equips participants (Mínim 6 equips/Màxim 10 equips). 
 
* es faran dues jornades depenen dels equips participants, es tractarà que tot es jugui en un sol 
dia (diumenge 30 de setembre) 
 
COM ES JUGA A “SLOW PITCH”? 
A continuació de la circular veureu el reglament del torneig. 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA D’ AQUEST TORNEIG 

• Els jugadors amb llicència vigent a la FCBS (exceptuant Slowpitch/Sènior Masters) només podran 
jugar a les posicions d’exteriors o receptor. 

• Els jugadors amb llicència vigent a la FCBS (exceptuant Slowpitch/Sènior Masters) es recomana 
des de la FCBS que alhora de batejar ho facin de la mà en que no acostumen a fer-ho. 
 

 
 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Eric Segura Giménez 

Director Tècnic de la FCBS  
Barcelona a, 1 d’agost de 2018 
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