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REF.: Tràmits FCBS Inscripcions 2021 
 

INSCRIPCIONS COPA CATALUNYA 2021 

 

1. INSCRIPCIÓ D’EQUIPS 
 

1.1. Per inscriure als equips a la Copa Catalunya 2021, s’haurà d’omplir el FORMULARI 

D’INSCRIPCIÓ COPA CATALUNYA 2021 (google forms), amb tots els espais degudament 
complimentats.  

Els equips ja participants als Campionats de Catalunya no tindran que pagar la tarifa, ja que ja ha 
estat pagada a l’inici de la temporada. Els nous equips inscrits hauran d’adjuntar el comprovant de 

pagament a la inscripció, perquè aquesta sigui efectiva. 

 
Google forms: https://forms.gle/8FRNmmFu4qcBheP37 

 

1.2. El termini per presentar les inscripcions dels equips finalitza 30 de Juliol 

 
1.3. La Copa Catalunya s’iniciarà el cap de setmana del 18 i 19 de Setembre en totes les categories 

possibles. 
 

1.4. El termini per presentar les llicències d’aquests equips tal com estableix el punt 1.4 d’aquesta 

circular finalitza el dimarts 14 de setembre.  

 

1.5. Els equips inscrits hauran de tramitar les llicències esportives úniques de tots els participants 
en la competició: mínim  12  jugadors/es,  1  tècnic/a  i  1  delegat/da  per  equip. Les llicències 

de jugadors/es entregades fora de termini, completant el mínim d’un equip, tindrà un 

recàrrec del 25% en el seu import original. L’equip que no pugui complir amb el mínim de 
jugadors/es, no així amb el de tècnic/a i delegat/da haurà, abans finalitzi el termini per 

presentar llicències esportives úniques, d’enviar al correu electrònic de la F.C.B.S fcbs@fcbs.cat, 
un escrit dirigit al Comitè Català de Competició de la F.C.B.S exposant els motius. Aquest Comitè 

donarà resposta en el termini de 5 dies laborables a partir de la recepció del correu electrònic. 

Circular tràmit llicències. 
 

2. DRETS D’INSCRIPCIÓ EN LES COMPETICIONS CATALANES 

Categoríes Beisbol  Inscripció 

Sènior DH    135.00€ 

Sènior 2a    135.00€  

Categoríes Softbol  Inscripció 

Open     70.00€ 

Sènior DH    100.00€ 

Sènior Masters    125.00€  

Slowpitch    125.00€ 

Sènior Masculí Fatpitch   100.00€ 

 

Número de compte FCBS: CAIXABANK ES94-2100‐3420‐03‐2200020732 

 
SIGNAT L’ORIGINAL 

Virginia Carbonell Bravo 
Secretària de la F.C.B.S  

Barcelona a, 2 de juliol de 2021 
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