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CBS	  Barcelona Sènior	  DH Anderson	  Cabrera	  /	  J.	  Santiago	  Aguilera

CB	  Viladecans Beisbol Marina	  Estoquera

CBS	  Barcelona Sènior	  DH J.	  Santiago	  Aguilera	  /	  Anderson	  Cabrera

CB	  Viladecans Beisbol Rocío	  Gutiérrez

BC	  Manresa	   Sub-‐14 Mauro	  Fernández

CBS	  Barcelona	  R Beisbol Ignacio	  Estoquera

BC	  Manresa	   Sub-‐14 Mauro	  Fernández

CBS	  Barcelona	  R Beisbol Ignacio	  Estoquera

CBS	  Sant	  Boi Sub-‐16 Pedro	  E.	  González

CBS	  Gavà Beisbol Rosa	  A.	  Rivas

CBS	  Gavà Slowpitch Marlon	  González

CBS	  Barcino

	  CBS	  Barcino Sènior Saul	  J.	  Lander

Hèrcules	  L'H	  B. Masters

Barcino	  Aguilas Sènior Saul	  J.	  Lander

V-‐S	  Gladiators Masters

CBS	  Barcino Sènior José	  A.	  Burguillos

CBV	  Chuchos Masters

CBS	  HLH	  Jinchos Sènior Marlon	  González

Barcino	  Aguilas Masters

CBS	  Barcelona Sub-‐18 Saul	  J.	  Lander

CB	  Viladecans Beisbol Lula	  Yalile	  Villava

CB	  Viladecans Sènior Michael	  A.	  Blanco

CBS	  Barcelona Masters Luis	  Mirón

Catalunya	  1929 Sub-‐16 Gustavo	  López

CBS	  Santboianes Softbol Ignacio	  Estoquera
13.19 J7/P13#### ## FCBS Partit	  decretat	  forfeit	  per	  error	  arbitral 006/Comitè	  Àrbitres 21/5/19

Suspensió	  
d'una	  
jornada

8.19 J3/P20 7/4/19 10:00 Saul	  J.	  Lander
Expulsió	  per	  marcar	  a	  l'àrbitre	  la	  zona	  

d'strike
449	  /	  CBS	  Barcino 9/4/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

7.19 J3/P18 7/4/19 9:30 Saul	  J.	  Lander
Forfeit	  del	  CBS	  Barcino	  perquè	  no	  poden	  

alinear	  9	  jugadors	  a	  l'inici	  del	  partit
CBS	  Barcino 9/4/19

Resultat	  6	  -‐	  0	  
75€	  de	  multa

5.19 J1/P2 16/3/19 16:00 Pedro	  E.	  González
Forfeit	  del	  CBS	  Gavà	  perquè	  dos	  
jugadors	  abandonen	  el	  partit

CBS	  Gavà 19/3/19
Resultat	  7	  -‐	  0	  
50€	  de	  multa

4.19 J1/P4 16/3/19 10:00 Mauro	  Fernández
Mal	  comportament	  a	  la	  graderia	  dels	  

aficionats	  del	  club,	  faltant	  al	  respecte	  de	  
l'àrbitre,	  sent	  interromput	  aquest

CBS	  Barcelona 19/3/19 -‐

483	  /	  CBS	  Barcelona

630	  /	  CBS	  Barcelona

2/3/19

3/3/19

J2/P5

J2/P6

1.19

2.19

3.19 J1/P4 16/3/19 10:00 Mauro	  Fernández
Expulsió	  al	  final	  del	  partit,	  per	  referir-‐se	  

a	  l'àrbitre	  com	  "mamahuevo"
521	  /	  CBS	  Barcelona 19/3/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

Expulsió	  al	  6è	  inning,	  per	  protestar	  
jugada	  d'apreciació	  a	  home

Expulsió	  al	  6è	  inning,	  per	  protestar	  un	  strike,	  
faltar	  a	  l'àrbitre	  desprès	  de	  l'expulsió

Anderson	  Cabrera

J.	  Santiago	  Aguilera

18:00

11:00

Resolució
Compliment	  

sanció
Hora Demandant

J2/P6	  -‐	  
3/3/19

J3/P9	  -‐	  
9/3/19

Suspensió	  d'	  
1	  partit

Suspensió	  d'	  
1	  partit

4/3/19

4/3/19

Exp.	  
Disc

Jor/Par Data CategoriaEquips Oficials Infracció
Infractor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(nº	  llicència/club)
Data	  Exp.

Alineació	  indeguda	  del	  CBS	  Gavà	  per	  
alinear	  un	  jugador	  sense	  llicència

CBS	  Gavà 26/3/19
Resultat	  6	  -‐	  0	  
en	  J1/P4	  i	  
J1/P6

6.19 J1/P4 24/3/19 16:00 CBS	  Barcino

Forfeit	  del	  CBS	  Barcino	  perquè	  no	  poden	  
alinear	  9	  jugadors	  a	  l'inici	  del	  partit

CBS	  Barcino 14/5/19
Resultat	  6	  -‐	  0	  
112,50€	  de	  

multa
9.19 J5/P38 12/5/19 15:00 José	  A.	  Burguillos

Expulsió	  per	  protestar	  de	  manera	  
reiterada	  i	  faltar	  el	  respecte	  a	  l'àrbitre

912/	  CBS	  Hèrcules 14/5/19
Suspensió	  d'	  

1	  partit
J5/P3710.19 J5/P36 12/5/19 15:00 Marlon	  González

Acte	  indisciplinari	  de	  tot	  l'equip	  Sub-‐18	  
del	  CB	  Viladecans	  a	  l'àrbitre	  Saul	  J.	  

Lander

CB	  Viladecans	  Sub-‐
18

21/5/19
Suspensió	  d'	  
1	  partit	  tots	  
els	  jugadors

J9/P911.19 J8/P8 18/5/19 10:00 FCBS

Expulsió	  al	  3r	  inning,	  per	  protestar	  de	  
forma	  airada	  jugades	  d'apreciació

1338/CB	  Viladecans 21/5/19
Cap	  partit	  de	  
suspensió

12.19 J3/P20 7/4/19 10:00 Michael	  A.	  Blanco
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CB	  Viladecans Sub-‐18 J.	  Santiago	  Aguilera

CBS	  Sant	  Boi Beisbol Rocio	  Gutiérrez

CB	  Viladecans Sub-‐14 J.	  Santiago	  Aguilera

CBS	  Sant	  Boi Beisbol Gemma	  Mitjanas

CBS	  Barcino Sènior	  1ª Santiago	  Granados

CBS	  Sant	  Boi Beisbol Victor	  Serrano

CBS	  Barcino Sènior	  1ª Santiago	  Granados

CBS	  Sant	  Boi Beisbol Victor	  Serrano

BC	  Manresa	  Drac's Sènior	  1ª Anderson	  Cabrera

CBS	  Gavà Beisbol Rocio	  Gutiérrez

	  CB	  Viladecans Slowpitch Angel	  Yu

CBS	  Barcino

	  CBS	  Hèrcules	  L'H Sènior	  1ª Saul	  J.	  Lander

CBS	  Barcino Beisbol Elikarina	  Acosta

CBS	  Sant	  Boi Sub-‐14 José	  A.	  Burguillos

CBS	  Barcelona	  R Beisbol Aida	  Gimeno

CBS	  Barcelona Sènior	  2ª Saul	  J.	  Lander	  /	  Santiago	  Granados

CBS	  HLH	  2015 Beisbol -‐

CBS	  Barcelona Sub-‐18 Saul	  J.	  Lander

CBS	  Sant	  Boi Beisbol Gemma	  Mitjanas

Vila-‐seca	  Gladi. Sènior Michael	  A.	  Blanco

CB	  Viladecans	  B. Masters -‐

CBS	  Sant	  Boi Sub-‐16 Gustavo	  López

CBS	  Hèrcules	  L'H Beisbol Sergio	  A.	  Faula

CB	  Viladecans Open Denny	  de	  Jesús	  Niño

CBS	  Hèrcules	  L'H Softbol Marina	  Estoquera

	  CBS	  Barcino Sènior J.	  Santiago	  Aguilera

CBS	  BCN	  Blue Beisbol Guillem	  Alzamora

24.19 J2/P20 6/10/19 11:30 Michael	  A.	  Blanco
Expulsió	  al	  4t	  inning	  per	  faltarli	  el	  

respecte	  al	  àrbitre	  
2160	  /	  Vila-‐seca	  G. 8/10/19

Suspensió	  d'	  
1	  partit

J3/P29

23.19 J1/P1 14/9/19 10:00 Saul	  J.	  Lander
Expulsió	  al	  6è	  inning	  per	  protestar	  un	  

llançament
2679	  /	  CBS	  Sant	  Boi 17/9/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

14.19 J9/P9 25/5/19 10:00 J.	  Santiago	  Aguilera
Forfeit	  del	  CB	  Viladecans	  perquè	  no	  
poden	  alinear	  9	  jugadors	  a	  l'inici	  del	  

partit
CB	  Viladecans 21/5/19

Resultat	  9	  -‐	  0	  
75€	  de	  multa

16.19 J12/P46 9/6/19 11:00 Santiago	  Granados
Expulsió	  al	  1r	  inning,	  per	  protestar	  una	  decisó	  

d'apreciació
1670	  /	  CBS	  Sant	  Boi 12/6/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

15.19 J10/P38 1/6/19 10:00 J.	  Santiago	  Aguilera
Expulsió	  al	  6è	  inning,	  per	  protestar	  la	  

zona	  del	  àrbitre
1796	  /	  CB	  Viladecans 12/6/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

18.19 J12/P47 9/6/19 11:00 Anderson	  Cabrera
Forfeit	  del	  BC	  Manresa	  Drac's	  perquè	  no	  
poden	  alinear	  9	  jugadors	  a	  l'inici	  del	  

partit
BC	  Manresa	  Drac's 12/6/19

Resultat	  9	  -‐	  0	  
110€	  de	  
multa

17.19 J12/P46 9/6/19 11:00 Santiago	  Granados
Expulsió	  al	  1r	  inning,	  per	  protestar	  la	  expulsió	  

del	  manager
1992	  /	  CBS	  Sant	  Boi 12/6/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

20.19 J13/P51 16/6/19 18:00 Saul	  J.	  Lander
Expulsió	  al	  9	  inning	  per	  protestar	  la	  zona	  
d'strike	  i	  llançar	  el	  casc	  contra	  el	  home

614	  /	  CBS	  Hèrcules 26/6/19
Suspensió	  d'	  

1	  partit
J14/P56

19.19 J4/P19 9/6/19 12:00 Angel	  Yu
Forfeit	  del	  CBS	  Barcino	  perquè	  no	  poden	  

alinear	  8	  jugadors	  al	  inici	  del	  partit
CBS	  Barcino 12/6/19

Resultat	  6	  -‐	  0	  
75€	  de	  multa

22.19
J10/P21	  
Playoff

21/7/19 15:00 Santiago	  Granados
Expulsió	  al	  4t	  inning	  per	  faltarliel	  

respecte	  al	  àrbitre	  
3160	  /	  CBS	  Barcelona 24/7/19

Suspensió	  d'	  
1	  partit

J1/P1

21.19
J12/P46	  
Playoff

14/6/19 19:00 CBS	  Barcelona
Demanda	  del	  CBS	  Barcelona	  per	  la	  

designació	  arbitral
-‐ 5/7/19

Desestima	  
recurs

26.19 J4/P8 12/10/19 15:00 Denny	  Niño
Forfeit	  del	  CBS	  Hèrcules	  L'H	  perquè	  no	  
poden	  alinear	  9	  jugadores	  al	  inici	  del	  

partit
CBS	  Hèrcules	  L'H 15/10/19

Resultat	  7	  -‐	  0	  
75€	  de	  multa

25.19 J3/P9 9/10/19 18:30 Gustavo	  López
Demanda	  per	  no	  cumplir	  les	  ordres	  de	  
l'àrbitre	  sobre	  el	  manteniment	  del	  

terreny	  de	  joc
CBS	  Sant	  Boi 15/10/19

Resultat	  7	  -‐	  0	  
50€	  de	  multa

27.19 J5/P18 13/10/19 11:00 J.	  Santiago	  Aguilera
Expulsió	  al	  7è	  inning	  per	  protestar	  un	  

llançament
461	  /	  CBS	  Barcino 15/10/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió
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CBS	  Barcino Sènior J.	  Santiago	  Aguilera

CBS	  BCN	  Blue Beisbol Guillem	  Alzamora

CBS	  BCN	  Blue Sènior Adolf	  Garcia

CB	  Viladecans	  Y. Beisbol Veronica	  De	  la	  Paz

CBS	  Sant	  Boi Sènior Michael	  Ulloa

CBS	  Barcino Beisbol Marina	  Estoquera

CBS	  HLH	  Jinchos Sènior Saul	  J.	  Lander

CBS	  Barcino	  P. Masters -‐

CBS	  Gavà Sènior Àlex	  Lázaro

CBS	  Hèrcules	  L'H Beisbol Fco.	  Javier	  Sevilla

CB	  Viladecans Open Marlon	  González

CBS	  Sant	  Boi Softbol Veronica	  De	  la	  Paz

CBS	  Barcelona Sènior	  2ª Saul	  J.	  Lander

CB	  Viladecans Beisbol -‐

CBS	  Barcelona Sub-‐12 Adolf	  Garcia

CB	  Viladecans Beisbol -‐

CBS	  Barcelona Sènior	  2ª Saul	  J.	  Lander	  /	  Pedro	  E.	  González

CBS	  Hèrcules	  L'H Beisbol -‐

Sanció	  cumplida

Sanció	  a	  cumplir

EO Expedient	  obert

JU Jutge	  Únic

33.19 J6/P18 2/11/19 12:30 CB	  Viladecans
Protesta	  del	  partit,	  perquè	  un	  jugador	  
del	  CBS	  Barcelona	  ha	  participat	  més	  de	  

4	  entrades	  de	  receptor
CBS	  Barcelona 7/11/19

Resultat	  6	  -‐	  0	  
a	  favor	  del	  
Viladecans

J7/P29	  SB	  
J7/P13	  16S	  
J7/P13	  OS

32.19 J4/P7 27/10/19 15:00 Saul	  J.	  Lander
Forfeit	  per	  no	  presentar-‐se	  al	  terreny	  de	  
joc,	  en	  l'hora	  establerta,	  ni	  en	  els	  5	  min	  

posteriors
CB	  Viladecans 29/10/19

Resultat	  7	  -‐	  0	  
50€	  de	  multa

JU	  
2.19

J6/P12 26/10/19 18:30 Marlon	  González
Autor	  d'una	  falta	  lleu	  continuada	  de	  

l'article	  65	  del	  RRD
278/CB	  Viladecans 7/11/19

Suspensió	  de	  
3	  partits

28.19 J5/P18 13/10/19 11:00 J.	  Santiago	  Aguilera
Faltes	  de	  respecte	  al	  àrbitre	  des	  de	  fora	  

del	  terreny	  de	  joc
1972	  /	  CBS	  Barcelona 15/10/19

Suspensió	  d'	  
1	  jornada

19	  i	  20/10

30.19
Enc	  
/P22

20/10/19 11:00 Michael	  Ulloa
Protestar	  reiteradament	  les	  decisions	  

dels	  strikes	  i	  boles
464/CBS	  Barcino 22/10/19

Cap	  partit	  de	  
suspensió

29.19
Enc	  
/P21

19/10/19 19:00 Adolf	  Garcia Quiexar-‐se	  d'una	  decisió	  de	  l'àrbitre 477/CB	  Vialdecans 22/10/19
Cap	  partit	  de	  
suspensió

J5/P44

JU	  
1.19

Enc	  
/P25

20/10/19 11:00 Àlex	  Lázaro
Autor	  d'una	  falta	  lleu	  continuada	  de	  

l'article	  70	  del	  RRD
3166/CBS	  Gavà 4/11/19

Suspensió	  de	  
3	  partits

Ct.	  CAT	  2020

31.19 J4/P39 20/10/19 11:30 Saul	  J.	  Lander
Expulsió	  al	  2n	  inning	  per	  fltar	  el	  respecte	  

a	  l'àrbitre
913	  /	  CBS	  HLH	  Jinchos 22/10/19

Suspensió	  d'	  
1	  partit

Ct.	  CAT	  2020
JU	  
3.19

J5/P9 10/11/19 15:00 Saul	  J.	  Lander
Autor	  d'una	  falta	  lleu	  continuada	  de	  

l'article	  65	  del	  RRD
1972/CBS	  Barcelona 28/11/19

Suspensió	  de	  
5	  partits


