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REF.: Jornades obertes softbol femení  
 

JORNADES OBERTES SOFTBOL FEMENÍ CATEGORIES INFERIORS 
 

Des de la Direcció Tècnica de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol es convoca a totes les 
jugadores catalanes federades de Softbol i Beisbol, que pertanyin a les categories Sub-13 
(nascudes entre els anys 2008 i el 2011), Sub-15 (nascudes els anys 2006 i 2007) i Sub-18 
(nascudes entre els anys 2003 i 2005), a participar a tres entrenaments oberts per totes les 
jugadores, de cara a la participació de Seleccions Catalanes en activitats durant aquest 2021. 

 
Aquestes jornades estaran dirigides per tècnics i tècniques de la FCBS, juntament amb 
jugadores de la Selecció Absoluta de Softbol Femení. 
 
Aquests entrenaments serviran per iniciar el procés en al creació de la llista, per a la 
participació de la Selecció Catalana U15 de softbol femení en la propera Catalunya Baseball 
& Softball Week 2021, on la selecció participarà els propers 14 al 17 d’octubre a 
Viladecans i Sant Boi, i per la participació de la Selecció Catalana U13 i U18 de softbol 
femení al Campionat d’Espanya Sub-13 i Sub-18, on les seleccions participaran els 
propers 4 al 7 de Novembre a Viladecans i Sant Boi. 
 
Es demana als clubs que comuniquin mitjançant un correu electrònic abans del proper 
dimecres 8 de setembre a director.tecnic@fcbs.cat, el llista de jugadores que hi participaran, 
amb la següent informació: 
Nom i cognoms, data de naixement i posició/ons de cadascuna d’elles. 
 
Les jornades es realitzaran de 18:00 a 20:00 hores, els propers: 
- Divendres 10 de Setembre al Camp Municipal de Softbol de Viladecans 
- Divendres 17 de Setembre al Camp Municipal de Beisbol i Softbol de Sant Boi 
- Divendres 1 d’Octubre al Camp Municipal de Beisbol i Softbol de Sant Boi. 
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