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BASES 
 

1.  PARTICIPANTS 
 

1.1 Podran participar  en  aquestes  competicions  els  equips de  categories: Aleví,  Infantil, 
Cadet, Juvenil, Sènior 1ª divisió i Sènior Divisió d’Honor en beisbol i Mini, Rookie, Open 
i Sènior Softbol. 

 
1.2 En  totes  les  competicions  podran  participar  tots  els  clubs  afiliats  i  que  es  trobin  al 

corrent de totes  les seves obligacions amb  la FCBS  i acompleixi amb tots els requisits 
d’aquest Reglament. 

 
1.3 La participació serà lliure i tots els clubs podran inscriure més d’un equip per categoria, 

mantenint  el  nom  del  club  i  diferenciant‐los  amb  un  sobrenom  o  qualsevol  afegit 
adient. 

 
1.4 Només  podran  ser  alineats  amb  validesa  per  un  equip  els  jugadors  que  tinguin 

diligenciada la seva Llicència Federativa Catalana vigent a favor de dit equip i amb dret 
a participar. 

 
 
1.5 CATEGORIES  I  EDATS: Un  jugador podrà  competir  a  la  seva  categoria d’edat  i  en  la 

immediata superior, complint les normes de dita categoria.  
 

1.4.1  A més, es podran mantenir en una categoria inferior, a jugadors que haurien 
de pujar  a  la  categoria  immediatament  superior  a  la que hi  estaven  jugant 
l’any anterior i que hagin de complir els anys després del 31 de juliol d’aquest 
mateix  any.  Aquests  jugadors  només  podran  jugar  les  posicions  d’exterior 
dretà (Right field) i d’exterior esquerrà (Left field) i nomès podrà ser alineat en 
l’ordre al bat del 6è al 9è. 

 
1.4.2  Per tal de fer efectiva aquesta normativa, l’equip que precisi d’un jugador de 

la categoria superior haurà de fer una sol∙licitud per escrit a la FCBS (L’imprès 
de  sol∙licitud es podrà  trobar  a  la pàgina web: www.fcbs.cat  / Documents  i 
Reglaments,  document  número  5: 
http://www.fcbs.cat/docs/reglaments/form_solicitud_jugadors_categoria_inf
erior2011.pdf  ). Aquesta petició serà valorada pel Comitè Tècnic‐Esportiu de 
la FCBS, que farà arribar la resolució al club sol∙licitant. 

 
1.4.3  Això  només  és  aplicable  a  les  categories  aleví,  infantil,  cadet  i  Juvenil.  Així 

doncs un jugador Sènior no podrà baixar a la categoria Juvenil, sempre i quan 
l’equip tingui equip Sènior, en cas contrari es podrà fer  la petició  i el Comitè 
Tècnic‐Esportiu dictaminarà si s’accepta aquesta proposta. 

 
1.4.4.  Els jugadors infantils autoritzats a jugar en la categoria aleví, no poden ser ni 

3r, ni 6è, ni 9è bat, per a no actuar com a últim batedor. 
 
1.4.5  Qualsevol  club  es  podrà  adreçar  a  la  FCBS,  per  demanar  la  inscripció  d’un 

equip, encara que aquest no compleixi els mínims requerits. El Comitè Tècnic‐
Esportiu avaluarà  la  situació  i determinarà amb quins criteris participa en  la 
competició. 
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Les categories de competició que s’estableixen, segons  les dates de naixement, són  les següents, tant 
per beisbol com en softbol: 
 

BEISBOL  SOFTBOL * 

ALEVÍ  2000 – Posterior  “Mini” SOFTBOL  1998 – Posterior 

INFANTIL  1998 – 1999  “Rookie” SOFTBOL  1995 – 96 – 97 – 98 – 99‐ 00  

CADET  1996 – 1997  “Open” SOFTBOL  1992 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97   

JUVENIL  1993 – 1994 – 1995  SÈNIOR  1991 – Anterior 

SÈNIOR  1992 ‐ Anterior 

 
* Les edats en softbol poden veure’s modificades segons el nombre d’equips participants. 
 

1.6 TRÀMITS DE LLICÈNCIA I CONTROLS DE PARTICIPANTS: Per tramitar qualsevol llicència 
i amb l’objectiu de contrastar l’edat i la veracitat de les dades, serà necessari presentar 
el DNI o fotocòpia en el moment de tramitar‐la. En qualsevol trobada pot realitzar‐se 
control  dels  documents  de  reconeixement  dels  participants:  Document  Nacional 
d’Identitat,  Targeta  de  Residència,  Passaport  o  fotocòpia  del  DNI  compulsat  per  la 
FCBS.  El  roster  emes  per  la  FCBS  també  és  obligat  tenir‐lo  a  disposició  de  l’àrbitre. 
Excepcionalment  podrà  participar  sense  la  documentació  corresponent,  un  jugador 
personalment  reconegut  i  identificat  per  l’àrbitre,  sempre  que  el Delegat  assumeixi 
que no es troba sota prescripció o tractament de la Mútua. 

 
1.7 ROSTERS  I ALINEACIÓ DELS EQUIPS:  La FCBS  s’encarregarà de  facilitar un Roster de 

cada equip que participi en qualsevol competició catalana. Aquest roster podrà variar 
durant  la temporada, així doncs,  l’equip que es vegi afectat haurà de demanar el nou 
roster a  la FCBS  (per e‐mail:  fcbs@fcbs.cat). Només podran  ser alineats els  jugadors 
que  apareguin  al  roster  actualitzat  de  la  FCBS,  i  una  còpia  de  l’alineació  s’haurà 
d’entregar o posar a disposició de l’anotador oficial del partit 30 minuts abans de l’inici 
del  mateix.  Aquesta  alineació  només  serà  definitiva  en  el  moment  de  l’entrega  a 
l’àrbitre  principal.  Tant  l’Acta  del  partit  com  l’Alineació  (LINE  UP)  de  cada  equip, 
s’hauran  de  presentar  degudament  complimentats,  amb  el  nom  i  cognoms  de 
cadascun dels participants tal i com apareixen en el roster, dorsal i número de llicència 
atorgat per la FCBS. La FCBS facilitarà als anotadors les actualitzacions dels rosters, que 
hauran d’estar en el seu poder en tots els partits. Així, l’anotador, com a representant 
de  la  FCBS,  haurà  de  notificar  de  qualsevol  irregularitat  que  pugui  observar  en  el 
compliment d’aquesta normativa.  

 
1.8 Límit  de  presentació  de  llicències.  Per  a  la  participació  en  les  competicions 

organitzades per  la  FCBS,  es podrà presentar noves  llicències  fins  a un màxim de  4 
jornades abans de la conclusió de la fase regular (de classificació), o en el seu defecte, 
en competicions de menys de 6 jornades, no més tard de transcorregudes 2/3 parts de 
dita competició. Una vegada superada aquesta data, NO S’ACTUALITZARAN els Rosters, 
i per  tant, qualsevol  incorporació posterior no podrà participar  en  la  competició  en 
curs.  

 
1.9 JUGADORS DE NACIONALITAT ESTRANGERA: Els  jugadors de nacionalitat estrangera 

de totes les categories que estiguin residint a Catalunya, no ocuparan plaça d’estranger 
i  podran  ser  alineats  en  qualsevol  posició.  Per  a  competicions  fora  de  Catalunya, 
hauran d’atenir‐se a les normes que estableixi la Federació o Organisme corresponent. 
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1.10 A  les categories  Juvenil  i Sènior, els  jugadors amb nacionalitat estrangera hauran de 
complir algun dels següents requisits i enviar‐ho a la FCBS: 

 
1.9.1  Permís de treball o certificat de matriculació a un centre docent de Catalunya. 
1.9.2  Autorització de residència o empadronament en el territori espanyol.  
1.9.3  Permís  temporal  d’estada  al  país  (visat),  en  aquest  cas,  la  llicència  tindrà 

validesa durant el període de vigència del visat. 
 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes serà avaluat pel Comité de Competició i/o el Jutge únic de 
la FCBS i sancionat al seu afecte, si s’escau. 
 
 

2.  FÒRMULA DE LA COMPETICIÓ 
 

2.1 CAMPIONATS DE CATALUNYA 
 

2.1.1 LLIGA REGULAR: Totes les lligues organitzades per la FCBS es realitzaran en el 
format  de  tots  contra  tots.  El  Comitè  de  Competició,  serà  l’encarregat  de 
confeccionar els calendaris  i de donar el màxim de partits per categories. La 
quantitat  de  voltes  per  cada  un  dels  campionats  dependrà  sempre  de  la 
quantitat  d’equips  inscrits  i  disponibilitat  dels  mateixos  per  participar  en 
aquests campionats. 

 
2.1.2 PLAY  OFF  FINAL:  Els  dos  primers  equips  classificats  en  els  diferents 

Campionats  de  Catalunya,  seran  els  participants  en  els  Play  Off  finals.  El 
guanyador dels Play Off, serà proclamat campió del Campionat de Catalunya 
corresponent a la seva categoria. Es jugarà amb la següent normativa: 

 
2.1.2.1 Es jugarà una sèrie al millor de tres (3) partits, sense tenir en compte 

els resultats dels partits directes de la Lliga Regular. 
 
2.1.2.2 Quan  un mateix  equip  hagi  guanyat dos  (2) partits  de  Play Off,  es 

donarà per acabada la sèrie. 
 

2.1.2.3 Si  la  celebració  dels  Play  Off  en  la  data  del  calendari  resulta 
impossible, es  jugarà quan ho determini el Comitè Competició de  la 
FCBS. 

 
2.1.2.4 Els  partits  es  disputaran  a  les  entrades  corresponents  a  cada 

categoría,  sense  límit  de  temps,  però  mantenint  la  limitació 
d’entrades per diferència de carreres que dicta el reglament de cada 
categoria 

 
2.1.2.5 S’aplicarà una  reglamentació especial pels  llançadors que no  siguin 

sènior.  Aquesta  queda  descrita  en  les  normes  específiques  per 
categoria. 

 
2.1.2.6 El  primer  partit  es  disputarà  preferentment  el  dissabte,  i  l’equip 

home club serà el 2n. classificat. El segon i tercer partit (si procedeix), 
es  jugarà  el mateix  cap de  setmana, preferentment  el diumenge,  i 
l’equip home club serà el 1r classificat. 

 



 
FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL 
REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS CATALANES 2011 

 

5 

 

E‐mails: fcbs@fcbs.cat  / director.tecnic@fcbs.cat 
Web: www.fcbs.cat   

2.1.2.7 Cada  un  dels  equips  haurà  de  presentar  al  camp  un mínim  de  14 
jugadors/es en beisbol  i 12  jugadors/es en softbol, per assegurar el 
bon  desenvolupament  del  partit  i  no  prendre  el  risc  d’arribar  al 
forfeit. 

 
2.1.2.8 Alineació  de  jugadors.  Podrà  ser  alineat  en  el  Play‐Off  qualsevol 

jugador  apte  per  participar  en  la  categoria  corresponent,  segons 
s’indica a  les normes específiques per a cadascuna d’elles, sempre  i 
quant hagi estat alineat un mínim de 4 vegades durant el  transcurs 
de  la fase de classificació. Excepció: quan un  jugador provingui d’un 
equip de la categoria immediata inferior pertanyent al mateix club, o 
tingui llicència vigent, en dita categoria. 

 
2.2 COPA CATALUNYA:  
 

2.2.1 Jugaran  la Copa els quatre (4) primers equips classificats en el Campionat de 
Catalunya  (Play Off  inclòs), amb el sistema d’eliminatòries. Les semifinals es 
disputaran en el següent format: 

 
2.2.1.1 Primera Jornada 

• Semifinal A: 1r Classificat vs 4t Classificat (Camp del 1r Classificat) 
• Semifinal  B:  2n  Classificat  vs  3r  Classificat  (Camp  del  2n 

Classificat) 
 

2.2.1.2 Segona Jornada 
• Final: Guanyador Partit A vs Guanyador Partit B (Camp del millor 

classificat durant el Campionat de Catalunya. 
 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes serà avaluat pel Comité de Competició  i/o el Jutge únic de  la FCBS  i 
sancionat al seu afecte, si s’escau. 
 

3.  TERRENY DE JOC 
 

3.1 L’equip local serà el màxim responsable de que el terreny de joc es trobi en perfectes 
condicions d’utilització abans de l’inici del joc, de la seguretat i proteccions del mateix, 
el marcatge de les línies, la col∙locació de les bases i substitució d’elements deteriorats. 

 
3.2 En tots els terrenys de joc, haurà d’existir un marcador, que s’haurà d’utilitzar en totes 

les  competicions.  Podrà  ser  electrònic  o manual,  en  tot  cas  i  com  a mínim  haurà 
d’indicar el resultat total en tot moment. 

 
3.3 En  tots  els  terrenys  de  joc  podrà  existir  un  servei  de megafonia  a  traves  del  cual 

s’informarà al públic assistent sobre el desenvolupament del partit. La utilització de la 
megafonia  abans, durant o desprès del partit,  es  limitarà  a  la  informació  al públic  i 
participants.  En  cap  cas  es  realitzaran  comentaris  inconvenients  sobre  el  partit,  els 
jugadors, qualsevol  judici de valor o comentari sobre els àrbitres o relacionat amb el 
partit. 
En general es  limitarà a dir  les alineacions dels equips, posició dels  jugadors, ordre al 
bat,  actuació  numèrica  del  jugador  que  va  al  bat  i  un  resum  al  final  de  cada mitja 
entrada sobre el que ha fet l’equip atacant. 
Tot el que es digui haurà de ser sempre en temps mort, mai amb la pilota en joc. 
L’àrbitre  principal  o  qualsevol membre  federatiu  podrà  ordenar  el  tancament  de  la 
megafonia quan a criteri, no s’acompleixin les condicions i neutralitat necessàries.   
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3.4 Cada camp, haurà d’estar prevista d’una taula  i una senyera de Catalunya, per poder 

fer entregues de trofeus  i premis, en el cas de disputar‐se una final de Campionat de 
Catalunya, Copa Catalunya o qualsevol altra activitat vinculada al Beisbol i Softbol. 

 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes serà avaluat pel Comitè de Competició  i/o el Jutge únic de  la FCBS  i 
sancionat al seu afecte, si s’escau. 
 
 

4.  AJORNAMENTS O SUSPENSIONS DE PARTITS 
 

4.1 No es podran ajornar o  suspendre els partits previstos del calendari oficial, a menys 
que hi hagi alguna causa climatològica o de força major  i amb prèvia autorització del 
Comitè  de  Competició  de  la  FCBS,  que  haurà  de  rebre  per  escrit  la  sol∙licitud  amb 
l’imprès de  SOL∙LICITUD DE CANVI  (Documents  al web: www.fcbs.cat  / Documents  i 
Reglaments,  document  número  3: 
http://www.fcbs.cat/docs/reglaments/form_canvidepartit_2011.pdf  )  degudament 
complimentat,  a  la  FCBS  (per  correu electrònic  a:  fcbs@fcbs.cat). Aquesta  sol∙licitud 
s’haurà de fer fins a un màxim de 10 dies d’antelació a la celebració del partit. En cas 
contrari (amb una antelació inferior als 10 dies), la FCBS podrà denegar dita sol∙licitud, i 
el partit s’haurà de celebrar tal com indica el calendari. 

 
4.2 Aquest imprès s’haurà d’omplir de la següent manera: 

• Informar de l’enfrontament, data, lloc i hora del mateix. 
• Motiu/s del canvi. 
• Proposta de canvi amb data, hora i lloc de l’enfrontament. 
• Acceptació de l’ajornament per part de l’equip contrari i persona de contacte del 

mateix. 
• Signatura del sol∙licitant i segell del club. 
 

4.3 La  FCBS  podrà  decidir  si  per  algun motiu  justificable  s’ha  d’ajornar  o  suspendre  un 
partit  oficial.  La  FCBS  haurà  d’informar  als  equips  afectats  per  tots  els  mitjans 
comunicatius possibles. 

 
4.4 Si  en  l’hora  d’inici  d’un  partit,  l’àrbitre  considera  que  el  camp  o  la  climatologia  no 

permeten un bon desenvolupament del partit, els equips i l’àrbitre/s, hauran d’esperar 
en la instal∙lació un mínim de mitja hora, i a continuació esgotar totes les possibilitats 
per tal d’iniciar el partit, això si, seguint els procediments descrits en  l’Article 66  i 67 
del Reglament General i de Competicions de la FCBS. Després d’aquest temps l’àrbitre 
podrà dictaminar si el partit queda suspès fins a nova data a determinar. 

 
4.5 Si el partit ja hagués començat i s’ha d’aturar per causa climatològica o de força major. 

L’àrbitre aplicarà el mateix procediment que en l’article anterior (4.4), sempre i quant 
no contravingui els Articles 68, 69 i 70 del Reglament General i de Competicions de la 
FCBS,  que  sempre  prevaldrà  sobre  qualsevol  altra  disposició  que  no  estigui 
específicament tipificada en aquesta Normativa. En el cas d’haver disputat 5 entrades 
completes en categoria sènior i juvenil o 4 entrades completes en cadet, infantil i aleví, 
el  resultat  serà  donat per  vàlid,  a menys  que  el  Comitè  de  Competició  dictamini  el 
contrari. En aquest últim cas el Comitè de Competició buscaria una data per celebrar el 
partit, que es jugaria a partir del moment exacte de la suspensió del mateix.  
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5.  PRESENTACIÓ DELS EQUIPS ABANS D’UN PARTIT 
 

5.1  Transcorreguts  cinc  minuts  (5  min)  després  de  l’hora  oficial  assenyalada  per  al 
començament del partit;  l’Àrbitre Principal declararà no present a  l’equip que no es 
trobi al terreny de joc en condicions reglamentàries per començar el partit. Podrà ser 
revocada  aquesta  decisió  per  l’Àrbitre  Principal,  si  l’equip  es  presenta  abans  que 
l’Anotador  i  l’equip contrari hagin abandonat el terreny de  joc  i sempre que, a  judici 
seu, consideri suficients i vàlides les raons del retard. En qualsevol cas, haurà de fer‐ho 
constar en l’acta del partit. 

 
5.2  A  la  categoria  d’Aleví  de  Beisbol  i  Mini  de  Softbol,  s’admet  que  un  equip  pugui 

començar el partit amb vuit (8) jugadors, incorporant‐s’hi o no el novè jugador un cop 
s’hagi iniciat el joc. En el line up, haurà de figurar en blanc la novena casella al bat. 
Fins que  la  incorporació es produeixi es procedirà de  la  següent  forma: un  cop hagi 
batat  el  8è  jugador  en  l’ordre  al  bat  de  l’equip  infractor,  es  considerarà  out  al  9è 
batedor (no present al terreny de joc), presentant‐se al calaix de bat el 1r batedor que 
figuri en  l’ordre al bat, excepte quan el reglament d’aquesta categoria o els eliminats 
en aquest moment ho impedeixin. Un cop s’incorpori aquest jugador, es procedirà com 
si fos un joc reglamentari. 

 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes seran avaluades pel Comité de Competició de  la FCBS  i per el Jutge 
Únic de Competició de la FCBS i sancionades al seu afecte. A més en aquest cas, l’equip que sigui declarat FORFEIT, 
haurà d’assumir la pèrdua del partit i una sanció econòmica segons la categoria. 
 
 

6.  BOLES DE JOC HOMOLOGADES 
 
  6.1  Les boles de joc homologades per a les competicions catalanes són les següents: 
 

BEISBOL         SOFTBOL 
Rawlings R200        Rawlings 12Y47L 
Diamond AL‐1        Rawlings SB‐3L 

    Benson LGB1        Benson LGB12Y 
    Benson Softie 9 polzades      Benson Softie 11 polzades 

Jugs Softie 9 polzades      Jugs Softie 11 polzades 
     

6.2  L’equip  local serà el responsable de facilitar a  l’àrbitre principal  les boles oficials amb 
les que es jugarà el partit. 

 
6.3  Si  algun  club  o  empresa  desitja  sol∙licitar  l’homologació  d’un  altre model  de  bola 

diferent  als  citats,  n’haurà  d’enviar  una  mostra  a  la  FCBS  per  ser  revisada. 
Posteriorment, la FCBS notificarà si dita homologació es aprovada o denegada. 

 
6.4  OBLIGACIONS BÀSIQUES EQUIP LOCAL (Home Club) 
 

6.4.1  BOLES PELS PARTITS DE BEISBOL 
6.4.1.1  Categoria Aleví,  Infantil,  Cadet  i  Juvenil: Haurà  d’assegurar  tres  (3) 

boles  noves  (homologades  per  la  FCBS)  per  al  començament  del 
partit i de pilotes en bones condicions per a cada ocasió que l’àrbitre 
les requereixi en el transcurs del partit. 
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6.4.1.2   Categoria  Sènior:  Haurà  d’assegurar  sis  (6)  boles  noves 
(homologades per la FCBS) per al començament del partit i de pilotes 
en bones condicions per a cada ocasió que l’àrbitre les requereixi en 
el transcurs del partit. 

 
6.4.2  BOLES PELS PARTITS DE SOFTBOL 

6.4.2.1  Categoria  Mini,  Rookie  i  Open:  Haurà  d’assegurar  dues  (2)  boles 
noves (homologades per la FCBS) per al començament del partit i de 
pilotes  en  bones  condicions  per  a  cada  ocasió  que  l’àrbitre  les 
requereixi en el transcurs del partit. 

6.4.2.2  Categoria  Sènior:  Haurà  d’assegurar  tres  (3)  boles  noves 
(homologades per la FCBS) per al començament del partit i de pilotes 
en bones condicions per a cada ocasió que l’àrbitre les requereixi en 
el transcurs del partit. 

 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes serà avaluat pel Comité de Competició  i/o el Jutge únic de  la FCBS  i 
sancionat al seu afecte, si s’escau. 
 

7.  UNIFORMITAT 
 

7.1  Per a totes  les categories de competició, s’exigeix  l’ús de vestuari uniforme a tots els 
jugadors  i tècnics d’un equip. Excepcionalment els entrenadors  i guies de  la categoria 
Aleví i en totes les categories de Softbol, tot i que tenen l’obligació de portar vestuari 
esportiu similar entre sí, no es obligatori  l’ús de vestuari d’uniforme, però en cap cas 
s’admet l’ús de roba de carrer. 

 
7.2   És d’obligatori  compliment que, batedors  i  corredors, portin  casc protector de dues 

orelleres i usin conquilla de protecció en les categories inferiors (d’aleví a juvenil); tot i 
que es recomana que els tècnics  i directius n’exigeixin  l’ús en totes  les categories. Els 
receptors, obligatòriament portaran totes les proteccions (careta amb gargantilla, casc, 
peto, espinilleres i conquilla), col∙locades correctament. 

 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes serà avaluat pel Comité de Competició  i/o el Jutge únic de  la FCBS  i 
sancionat al seu afecte, si s’escau. 
 

8.  EMPAT AL FINALITZAR LA LLIGA 
 

8.1  En  casos  d’empat  entre  dos  o  més  equips  al  culminar  el  calendari  de  competició,  es 
procedirà de la següent manera per desfer l’empat: 

   
• Número de carreres permeses en els partits entre els equips empatats. 
• Si  després  d’aplicar  el  previst  en  el  punt  anterior  seguís  l’empat,  menys  carreres 

permeses en els enfrontaments directes. 
• Si  després  d’aplicar  el  previst  en  el  punt  anterior  seguís  l’empat,  menys  carreres 

permeses en tota la competició. 
• Si després d’aplicar el previst en el punt anterior seguís l’empat, el número de carreres 

permeses  en  els  partits  entre  els  equips  empatats,  dividit  pel  número  d’entrades 
jugades en defensa. 

• Si després d’aplicar el previst en el punt anterior seguís l’empat, el número de carreres 
netes permeses en els partits entre els equips empatats, dividit pel número d’entrades 
jugades en defensa. 

• Si després d’aplicar el previst en els punts anteriors seguís  l’empat, el promig més alt 
de bateig en els partits jugats entre els equips empatats. 
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• Si després d’aplicar el previst en els punts anteriors  seguís  l’empat,  sorteig a  cara o 
creu. 

9.  PARTS DE LESIÓ 
 

Per els casos d’accident esportiu els Delegats i Tècnics hauran de portar el Part de Lesions 2011 
d’UNIFEDESPORT  (Mútua Mapfre  Familiar  per menors  de  16  anys  i Mútua  L’Aliança  per  a 
majors de 16 anys) , la corredoria d’assegurances contractada per la FCBS i procedir segons les 
orientacions cursades a l’efecte (Aquests impresos es poden recollir a la Federació Catalana de 
Beisbol  i  Softbol).  Tanmateix  es  pot  demanar  a  la  FCBS  el  llistat  de  Centres  Concertats  a 
Catalunya. Es pot consultar a l’apartat web de la FCBS: http://www.fcbs.cat/doc_altres.htm.  

 

10.  EXPULSIONS 
 

Quan una persona provista de qualsevol tipus de llicència, sigui expulsada d’un partit, no podrà 
actuar en el mateix cap de setmana amb cap llicència com a mesura cautelar, quedant després 
a expenses de  l’oportuna  resolució del Comitè de Competició de  la  FCBS o el  Jutge Únic de 
Competició. 

 
SANCIÓ: El no compliment d’aquestes normes serà avaluat pel Comité de Competició  i/o el Jutge únic de  la FCBS  i 
sancionat al seu afecte, si s’escau. 
 

11.  INCOMPAREIXENÇA D’UN EQUIP (FORFEIT) 
 

11.1  Els equips participants hauran de presentar‐se a l’hora oficial del partit. En cas contrari 
es declararà Forfeit a favor de l’equip presentat, partit perdut per l’equip no presentat 
i sanció econòmica al mateix, segons la categoria en que s’ha produït aquesta infracció. 

  
11.2 Tarifes de les Sancions: 
 

• ‐ Aleví Beisbol    30,00€ 
• ‐ Infantil Beisbol    30,00€ 
• ‐ Mini Softbol    30,00€ 
• ‐ Rookie Softbol    30,00€ 
• ‐ Cadet Beisbol    50,00€ 
• ‐ Juvenil Beisbol    75,00€ 
• ‐ Open Softbol    75,00€ 
• ‐ Sènior Beisbol 1ª Divisió  110,00€ 
• ‐ Sènior Softbol DH    150,00€ 
• ‐ Sènior Beisbol DH    150,00€ 

 
11.3 Incompliment reiterat de les incompareixences 

11.3.1 La primera incompareixença es sancionarà segons les tarifes. 
11.3.2 La segona incompareixença es sancionarà amb un increment d’un 50% segons 

les tarifes 
11.3.3 La  tercera  incompareixença  es  sancionarà  amb  un  increment  d’un  150% 

segons les tarifes i la desqualificació de la competició. 
 

11.4  En  cas  que  un  equip  sigui  sancionat  amb  un  Forfeit,  haurà  d’abonar  d’immediat  la 
sanció econòmica, i no podrà jugar de nou mentre no l’hagi fet efectiva. Aquest fet pot 
derivar  en  nous  forfeits  i  les  seves  sancions  corresponents,  que  s’acumulen  a  la 
primera. 


