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REF.: Curs Anotadors/es Nivell 1 (Bàsic)

CONVOCATÒRIA DE CURS D’ANOTADORS/ES NIVELL 1.

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol organitza per mitjà del seu Comitè
d’Anotadors, el Curs d’Anotació de Nivell 1, que tindrà lloc en una sessió de quatre
(4) jornades teòriques, més pràctica i exàmen, a realitzar el proper mes d’abril.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en iniciar-se en
l’anotació de beisbol i softbol, i obtenir el títol d’anotador Nivell 1 de la Federació
Catalana (FCBS), amb opció a ser convalidat per la Reial Federació Espanyola de
Beisbol i Softbol (RFEBS), segons el programa de formació del Colegio Nacional de
Anotadores (CNAN).

La Direcció de la Formació d’aquest curs, anirà a càrrec del President del Comitè
d’Anotadors de la FCBS, el Sr. Joan Gols i Clapés (Anotador Internacional per la IBAF
i la CEB, membre de la Comisión Técnica del CNAN).

Per a formalitzar la incripció s’haurà de presentar el comprovant d’ingrés i el formulari
(fitxa d’alumne) complimentat, no més tard del dia 2 d’abril (19h), per e-mail o
presentant-se a les dependències de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol (carrer
Pierre Coubertin sn, camp de Montjuic), en l’horari de dilluns a divendres de 9:30-
13:30 16:00-20:00 En cas de no arribar al mínim de 8 inscripcions, el Comitè Català
d’Anotadors i/o la FCBS es reserven el dret a cancel·lar la sessió, o reprogramar-la per
a d’altres dates.

El curs es realitzarà en les dependències de la Federació al camp de Montjuic (mòdul).
En cas d’algun canvi, es comunicarà una vegada tancada la matrícula.

S’adjunta a aquesta circular, la informació completa d’aquest curs, dates, requisits,
formulari de matrícula, així com el temari del mateix.

En cas de qualsevol dubte, contactar amb la secretaria de la FCBS (fcbs@fcbs.cat).

Joan Gols i Clapés
President del Comitè d’Anotadors
Barcelona a 30 de març de 2015



FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CONVOCATÒRIA CURS D’ANOTACIÓ DE NIVELL 1

BARCELONA, Març / Abril de 2015

SESSIÓ abril 2015. Inici curs: Dijous 9 abril.

DATES:
Formació teòrica
Dijous 9, 18:30-21:30
Divendres 10, 18:30-21:30
Dimarts 14, 18:30-21:30
Divendres 17, 18:30-21:30

Exàmen
A determinar, segons disponibilitat dels cursillistes i calendari de pràctiques.*

Formació pràctica complementària (anotació partits)
A determinar*, partits de Lliga Catalana o LNDH (temporada 2015)

* Dates probables, 11-12 i/o 25-26 d’abril

Per a obtenir la titulació és imperativa l’assistència a un mínim del 75% de les hores de classe i superar
l’exàmen. En funció de l’evolució del curs, eventualment es podran reduïr les hores lectives (depenent
principalment de com es compleixi el programa, en funció del nivell demostrat pels assistents),  a critèri
del Director del curs.

REQUISITS:
Edat minima, 16 anys
Omplir formulari
Liquidar matrícula (FCBS).

MATRÍCULA (drets de formació): 45 euros. Que inclou manual, i material divers (apunts i
fotocòpies).
INGRÉS a realitzar al Compte de la FCBS, indicant (imprescindible) nom complet i referència, “inscripció
curs Nivell 1”. Num. cte.:  2100 3420 03 2200020732.
Mínim d’inscripcions: 8.
Màxim d’assistents: 14.

IMPORTANT, PREPARACIÓ PRÈVIA: Degut a la limitació del número de classes i les hores de
formació, és imprescindible per criteris pedagògics, que els alumnes facin un treball previ de preparació.
Per a dita preparació, es subministrarà el Manual d’Anotació en format PDF per a la seva lectura i estudi.
Els dubtes i critèris d’interpretació es resoldran a classe.



FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CURS D’ANOTACIÓ DE NIVELL 1. BARCELONA, Abril 2015

PROGRAMA DEL CURS.

Elaboració del temari de curs segons el Programa de Nivell 1 de la Comisión Técnica del CNAN.

Preparació prèvia (personal):
* Lectura del Manual d’Anotació (subministrat per la FCBS amb la inscripció).
Fer-ne una lectura general, però amb especial atenció als Capítols 1, 2 i 3, que són la base imprescindible
per no començar de zero: Full d’Anotació Oficial, Simbologia i abreviatures (signes en anglès), Mecànica
de l’anotació, i defensa i atac -definicions de termes-.
* Fitxa de l’alumne, complimentació i enviament a la FCBS via correu electrònic o entrega en mà (imprès)
el dia d’inici del curs.

Jornada 1:
* Presentació de cursillistes i professorat.
* Introducció. Aspectes generals, col·legi d’anotadors, anotador de nivell 1.
* Full d’Anotació Oficial i Acta.
* Simbologia. Signes d’anotació en anglès. Mecànica (metodologia) de l’anotació: el desenvolupament del
joc, control i comprovació.

Jornada 2:
* Anotació i comprobació dels canvis: defensius, ofensius, corredors, jugador/a designat/da (softbol).
* Definició de termes: Regles i critèris per a anotar hit / error.
* Avançaments de bases: Regles i critèris per a anotar WP / PB. BK
* Exercici pràctic.

Jornada 3:
* Definició de termes: Defensiva.
SB/CS, Jugades d’elecció, DP, bola ocupada, avançaments per tir, Fielder’s Choice, Indiferència
defensiva.
* Exercici pràctic.

Jornada 4:
* Definició de termes: Carreres netes / carreres brutes. RBI, GWRBI.
* Labor del llançador: WO, LO, SV, ST, R, F.
* REPÀS GENERAL. Resolució de dubtes.
* Pràctica de jugades dubtoses.
* Tancament del full d’anotació. Recomanacions.

Jornada 5:
PRÁCTICA D’ANOTACIÓ COMPLETA DE PARTIT (part de l’exàmen).**
* Recomanacions pràctiques per a anotar partits.

Jornada 6:
EXÀMEN TEÒRIC.

**A realitzar en competició.

Direcció del curs:
Joan Gols
Coordinador Comitè d'Anotadors FCBS
Membre de la Comisión Técnica del CNAN
Anotador internacional IBAF i CEB



FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CURS D’ANOTACIÓ DE NIVELL 1.  BARCELONA, Abril 2015
FITXA DE L’ALUMNE/A

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Adreça completa:

Telèfon(s) de contacte:
 e-mail:
Club:
Altres llicències (jugador, tècnic, directiu, àrbitre):

Altres dades:

EXPERIÈNCIA COM ANOTADOR/A
Anys d’experiència com anotador/a:
Num. de partits anotats a l’any, aproximadament:

Titulació actual:

Competicions anotades habitualment:

Competició de major nivell anotada:

FORMACIÓ TÈCNICA
Cursets realitzats anteriorment:

data:
professorat:
titulació obtinguda:
valoració general:

Grau de coneixement general del beisbol / softbol i llurs reglaments de joc (per exemple, com jugador/a,
àrbitre, afeccionat/da, etc.)

RESPECTE A AQUEST CURSET
Expectatives (què n’esperes i quines intencions tens):

Principals temes d’anotació que necessites tractar:




