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2n TORNEIG “MASTERS SLOW PITCH” 
 
 
 
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol en el seu afany de poder oferir “esport per a 
tothom”, organitzarà els propers diumenges 4 d’octubre i 8 de novembre el 2n 
Torneig Masters Slow Pitch de softbol dirigit a tots els públics i aficionats al nostre 
esport en les seves modalitats de beisbol i softbol. 
 
Els equips s’hauran d’inscriure abans de les 15 hores del proper divendres 25 de 
setembre, enviant un e‐mail a la FCBS (fcbs@fcbs.cat) amb: 
 

1. Document d’inscripció per Equip “Roster”, posant la relació de participants. 
2. DNI’S dels participants. 
3. Quota d’inscripció de 125€ per equip. Comprovant pagament. 

"LA CAIXA” ES94-2100-3420-03-2200020732 
 
REQUISITIS PER PARTICIPAR AL TORNEIG 
 
QUI POT JUGAR? 
S’acceptaran els següents participants: 

‐ Majors de 18 anys 
‐ Pares/Mares/Familiars 
‐ Ex‐jugadors/es amb més de 3 anys sense llicència esportiva com a jugador/a de 

beisbol/softbol 
‐ Delegats/des, Directius/ves 

 
NO S’ACCEPTARAN:  

‐ Jugadors/es que disposin dins la temporada 2015, de llicència federativa amb 
la FCBS de beisbol o softbol 

 
 
COM ES FORMEN ELS EQUIPS? 
Els equips poden ser mixtes. 
Hauran de determinar el nom de l’equip. 
Hauran de representar un Club/Entitat afiliat a la FCBS. 
Hauran d’enviar un llistat (Roster) amb els noms dels participants. 
Mínim de participants: 10 jugadors/es. (Amb 9 participants es podria deixar que es 
presenti l’equip). 
Màxim de participants: 20 (es pot sobrepassar si no hi ha intenció de fer un segon 
equip al mateix club). 
Uniformitat: Hauran de dur una samarreta o casaca de joc igual entre ells (No és 
necessari els dorsals). 
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ON JUGAREM? 
Camp de Can Torellò (Gavà) 
Camp Municipal de Beisbol “Carlos Pérez de Rozas” de Barcelona 
 
 
QUAN JUGAREM 
‐ 1a jornada: 
4 d’octubre de 10:00 a 14:00 (Can Torellò, Gavà) 
‐ 2a jornada: 
8 de novembre de 10:00 a 14:00 (Montjuïc, Barcelona) 
 
Dues jornades esportives (no competitives). El calendari es publicarà una vegada 
s’hagin rebut els equips inscrits. (Mínim 4 equips) 
 
COM ES JUGA A “SLOW PITCH”? 
S’adjunta a aquesta circular el reglament del torneig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona a, 16 de setembre de 2015 
 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Virginia Carbonell Bravo 

Secretaria F.C.B.S. 
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