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ANNEX 4 

PROCÉS PER A L’ELECCIÓ DE MILLOR ENTRENADOR/A DE BEISBOL TEMPORADA 2014 

1r – Cada club català que ha estat afiliat a la FCBS durant la temporada 2014, enviarà des del seu e‐mail 

oficial a la FCBS (fcbs@fcbs.cat) no més tard del dia 29 de gener, el “formulari presentació 

candidatura” adjunt a aquest Annex,  d’UN candidat/a seu que acompleixen els següents requisits: 

 

• Ser major d’edat (18 anys) durant la temporada 2014. 

• Haver disposat de llicència federativa dins la temporada 2014, com a entrenador/a de beisbol 

del mateix club que presenta la seva candidatura.  

 

Nombre de candidats/es per club 

Club Modalitat Núm Candidats/tes 

CB Barcelona Beisbol 1 

CBS Gavà Beisbol 1 

CBS Hèrcules L’H Beisbol 1 

BC Manresa (Drac’s) Beisbol 1 

CBS Sant Boi Beisbol 1 

CB Viladecans Beisbol 1 

 

3er – La FCBS enviarà directament als candidats/es al e‐mail facilitat pel club, com especifica el 2on 

punt i no més tard del dia 30 de gener, el llistat de candidats/es que s’hagin rebut per part dels clubs i 

cada candidat/a tindrà la potestat de votar, seguint els següents criteris: 

 

• Omplir el document “Formulari votació”. 

• Tindrà tres vots amb els següents punts: 3, 2 i 1. 

• No podrà votar‐se a si mateix. 

• El vot haurà de ser rebut per la FCBS des del correu del candidat/a. Correu que el club 

haurà facilitat anteriorment, tal com especifica el segon punt, no més tard del 2 de febrer. 

 

3er – La FCBS una vegada rebuts els vots dels candidats/es, realitzarà el recompte per saber el 

guanyador/a d’aquest premi. El candidats/es no sabran fins el dia de la Gala si han resultat 

guanyadors/es o no.  Els candidats/es que vulguin revisar els vots, ho podran fer el mateix dia de la 

Gala, una vegada s’hagin entregat els premis. 
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