FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
CIR. TEC.: 11/11
Reg Sortida: 49.11
REF.: 2ª Trobada Benjamí / Aleví 2011

2ª Trobada “LITTLE LEAGUE” de Beisbol i Softbol
Benvolguts/des,

Des de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol us informem que el proper dissabte dia 14 de
maig de 2011 es celebrarà la segona Trobada “LITTLE LEAGUE” de Beisbol i Softbol, activitat que es
realitzarà al Camp Municipal de Beisbol “Carlos Pérez de Rozas” de Montjuic des de les 10.00h i fins
les 13.00h.
Es comptarà amb la presència de jugadors del Club Astros de València.
L’activitat serà oberta a tots els nens i nenes ja siguin federats o no federats. Tots els assistents
tindran l’oportunitat de participar, jugar i divertir-se partits amb suport a batre, l’entrenador
llançant la bola i els més grans amb llançadors.
Es dividiran dos grups d’edats de la següent forma:
- Grup Benjamí: nens i nenes nascuts els anys 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008
- Grup Aleví: nens i nenes nascuts els anys 2000 i 2001
* Es faran excepcions amb nens/es nascuts/des a l’any 2001 que siguin nous i vulguin participar en les activitats de Benjamí.

Tots els participants hauran de dur el material esportiu necessari (guant, guantilles, uniforme del
club i calçat esportiu).
Es demanarà la presència d’un tècnic, monitor o delegat per cada 10 participants d’un mateix club o
escola.

VEURE ACTIVITATS A LA PÀGINA SEGÜENT

Jordi Vallès Mestres
El Director Tècnic
Barcelona a 10 de maig de 2011
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ACTIVITATS
Zona: LEFT FIELD / RIGHT FIELD / INFIELD CAMP GRAN
Horari: 10.00 – 14.00
PARTITS DE BENJAMÍ (Nens/es de 3 a 8 anys)
Es formaran varis equips de les mateixes edats i característiques, per disputar partits amb batting tee i
l’entrenador llançant la bola.
PARTITS D’ALEVÍ (Nens/es de 9 a 11 anys)
Es formaran varis equips de les mateixes edats i característiques, per disputar partits amb llançador.
AGILITAT
Proves de carrera amb obstacles. Els nens/es hauran de moure’s amb agilitat i sortejar els obstacles.
RADAR
Una pantalla indicarà la quantitat de potència en el llançament del nen/a.
Els partits tindran una durada màxima de 1h.
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