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CATALUNYA E-BASEBALL TOURNAMENT 
 
En aquesta emergència sanitària que estem vivint causada per la COVID-19, la Federació Catalana de 
Beisbol i Softbol posa en marxa una iniciativa per mantenir actius als nostres jugadors i jugadores de 
beisbol i softbol. 
 
En concret, la iniciativa de la Federació, consta en l’organització del primer Catalunya E-Baseball 
Tournament, torneig On Line, a través de la plataforma de Play Station 4, al joc MLB The Show 2020.  
 
Les inscripcions son gratuïtes i estan obertes des d’aquest dilluns 6 d’abril fins el divendres 10 d’abril, a 
les 13:00 hores. I es poden realitzar en aquest link:	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fXc-
RDBlS_bL0Z7imMsSmOI5kmB7o7IXCBhTKZlymdf4dg/viewform?usp=sf_link .  
 
Destacar que aquest torneig és obert a tothom que tingui més de 12 anys i que cal disposar de llicència 
federativa en l’any 2019 0 2020 per participar-hi. 
 
 

Els partits es disputaran cada dia a les 18:00 hores. La durada d’aquest torneig 
serà depenen de les inscripcions, ja que es programarà un partit diari per usuari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNAT L’ORIGINAL 
Eric Segura Giménez 
Director Tècnic de la FCBS  
Barcelona a, 6 d’abril de 2020 
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REGLAMENT CATALUNYA E-BASEBALL TOURNAMENT 
 
El Catalunya E-Baseball Tournament, està organitzat per la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. 
 
 

1. Informació general 
El comitè de direcció es reserva el dret de modificar aquestes normes en qualsevol moment i sense 
previ avís. 
 
En participar en aquest torneig, els jugadors accepten respectar aquestes regles. L’organització també 
es reserva el dret a prendre decisions sobre els punts no inclosos en la normativa fins i tot contraris a 
aquesta per tal de mantenir l’esportivitat i l’equitat de la competició. 
 
Les inscripcions al torneig, son totalment gratuïtes i només la podran realitzar les persones federades a 
la FCBS. 
 

2. Premi pel guanyador 
El guanyador del torneig serà premiat amb un bat de fusta, de la marca BirdmanBats i el segon 
classificat serà premiat amb unes guantilles de bateig. 
 

3. Condicions de joc 
El torneig es disputa amb el videojoc MLB The Show 2020 i amb la consola Play Station 4. Tots els 
jugadors han de tenir el joc i consola allà on disputin les partides. L’organització no facilitarà cap 
d’aquests elements per poder jugar. 
Les partides s’hauran de jugar individualment, creant els propis jugadors a través de la seva ID de Play 
Station el seu partit, i disputant-se aquest a 7 innings. Al final del partit, cada jugador haurà de fer una 
captura de la pantalla amb el resultat i enviar-la a l’organització (director.tecnic@fcbs.cat o whatsapp a 
636495542).  
L’horari dels partits serà diàriament a les 18 hores. El torneig s’iniciarà el divendres 10 d’Abril. 
 

4. Format del torneig 
Depenent dels número d’inscrits finals, l’organització confeccionarà, el divendres a partir de les 13:00 
hores, el quadrant de partits.  
El bracket serà enviat oficialment a cada jugador/a i serà penjat a la web i xarxes socials de la FCBS. El 
torneig estarà organitzat en eliminatòries simples (1 contra 1), en format eliminatòries directes. Els 
perdedors dels partits seguiran disputant jocs, ja que així aconseguirem una classificació final del 
torneig.  
A cada jugador se l’informarà personalment del nom de l’usuari contra qui jugarà. 
 

5. Conducta d’un partit 
El partit ha de tenir lloc el dia exacte indicat a la programació i a l’hora indicada. Si us plau, tingueu per 
avançat la consola preparada per una millor preparació del partit. El jugador que no comparegui a la 
partida durant els 10 minuts posteriors a l’hora de la convocatòria, perdrà el partit. 
 
Si una partida s’interromp sense voler per una raó important (fallada, apagada elèctrica), es donarà per 
conclòs el partit amb victòria pel jugador que vagi guanyant. 
 
Els jugadors no podran deixar un partit en curs, excepte en cas d’emergència. Si un jugador abandona 
un partit abans del seu final, el jugador contrari el guanyarà per 7 a 0. 
 


