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REF.: 6è Torneig Masters & Slowpitch 
 

6È TORNEIG MASTERS & SLOWPITCH 
 

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol , organitzarà els propers divendres 3, dissabte 4 i 
diumenge 5 de setembre el 6è Torneig Masters & Slowpitch de softbol dirigit a tots els 
públics i aficionats. 
 
INSCRIPCIONS 
Hi hauran dos modalitats dins del torneig, Slowpitch i Sènior Masters, i també dos tipus 
d’inscripcions: 
- Equips federats i participants al Campionat de Catalunya Sènior Masters o Slowpitch 

2021: preu de participació 30€ per equip. 
- Equips no federats o no participants al Campionat de Catalunya Sènior Masters o 

Slowpitch 2021: preu de participació 75€ per equip. 
  

S’acceptaran un màxim de 10 equips participants a la modalitat d’Slowpitch i 15 equips 
participants al Sènior Masters. Els primers inscrits seran els que tinguin plaça per disputar el 
torneig. 
Per disputar el torneig serà necessari un mínim de 5 equips per categoria. 
Els equips no federats, hauran d’enviar el roster dels jugadors participants al correu electrònic 
director.tecnic@fcbs.cat. 

 
Els equips s’hauran d’inscriure abans de les 15h del proper divendres 27 d’agost, omplint el 
formulari de googleforms següent: 
https://forms.gle/HJWSE5jfzsyMgAw76 

 
ON JUGAREM i QUAN JUGAREM? 
Els partits es disputaran als camps de beisbol i softbol de Viladecans, Sant Boi i Gavà. 
El torneig es disputarà entre divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de setembre, pels equips 
que participin de fora de Catalunya, se’ls facilitarà un calendari on només hagin de participar 
dissabte 4 i diumenge 5 de setembre. 
El calendari es publicarà una vegada s’hagin rebut les inscripcions dels equips participants. 
 
QUÉ INCLOU? 
Disputar un mínim de 4 o 5 partits. 
Àrbitres. 
Pilotes de partit. 
Trofeus per cada un dels equips 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA TORNEIG 
- Els partits duraran un màxim d’una hora o 6 innings, en el moment que s’hagin consumit 

els 60 minuts de partit, aquest es donarà per finalitzat, sense importar si s’ha tancat el 
inning o no, i quin equip està al bat. El resultat d’aquell instant, serà el resultat final. 
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Director Tècnic de la F.C.B.S  
Barcelona a, 12 de juliol de 2021 


