Club Beisbol Barcelona
Temporada 2014

CATEGORIES

HORARIS PARTITS

Els equips que integren el nostre club són els següents
segons la seva data de naixement:

Depèn de la jornada però habitualment són els següents:

Benjamí
11 anys i anteriors
Aleví
11 anys i anteriors
Infantil
12 i 13 anys
Cadet
14 i 15 anys
Juvenil
16,17 i 18 anys
Sènior 1ª Catalana
Sènior Divisió d’Honor

Benjamí / Aleví
Dissabtes a les 12,30
Infantil
Dissabtes a les 10,00
Cadet
Dissabtes a les 12,30
Juvenil
Dissabtes a les 16,00 o Divendres a les 19,30
Sènior 1ª Catalana
Diumenges a les 11,00
Sènior Div Honor
Dissabtes a les 18,00 i diumenges a les 11,00
Els equips juguen els seus partits com a locals a l'Estadi
Municipal Pérez de Rozas de Montjuic.

HORARIS I ENTRENAMENTS
Totes les categories entrenen a l'estadi Pérez de Rozas de
Montjuic (molt a prop del Palau Sant Jordi)
Aleví / Benjamí Dilluns i dimecres de 19,00 a 21,00
Infantil Dimarts i dijous de 19,00 a 21,00
Cadet Dilluns i dimecres de 19,00 a 21,00
Juvenil Dimarts i dijous de 19,00 a 21,00
Sènior 1ª Catalana Dilluns i dimecres de 20,00 a 22,00
Sènior Div Honor Dimarts, dimecres i dijous de 20,30 a
22,30

La nostra temporada d'entrenaments és similar al
període escolar.

En ser el beisbol un esport molt concentrat geogràficament
al Baix Llobregat, la majoria dels nostres desplaçaments són
propers a Barcelona Ciutat: L'Hospitalet, Sant Boi, Viladecans
i Gavá. Excepcionalment tenim algun desplaçament més
llarg (Manresa, Vic, etc.)
La nostra època de partits acostuma a anar de febrer a la fi
de juny i de finals de setembre a la fi de novembre.

Si vols coneixer l’ activitat del Club , visita:
www.bateando.com
www.beisbolbarcelona.com
Twitter @bateando / @beisbolbarcelona
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DIRECCIÓ TECNICA

Que es necesita per entrenar?
Per entrenar necessites calçat i roba esportiva. Bàsicament:
Pantalons llargs (tipus xandall o més gruix).
Samarreta d'esport màniga curta o llarga, segons l'època de
l'any. A l'hivern cal portar a més a més una mica d'abric
(dessuadora, jersei, impermeable . )
Gorra. Imprescindible en el beisbol.
Calçat esportiu. Si és amb tacs de goma (multitacs o botes de
futbol), perfecte. Si no, sabatilles d'esport.
Guant. En els primers entrenaments potser et puguem deixar
un, però el guant és una
mica personal i cada jugador ha de tenir el seu.

dirtec@beisbolbarcelona.com

Cost de l’ Activitat

DO C UM ENT AC IÓ N EC E S S ÀR I A
Perquè puguem tramitar la teva alta a la secció
necessitem la següent documentació
- Full de sol·licitud d’alta de soci
- Full dades jugadors
- Certificat mèdic d'aptitud per a la pràctica esportiva.
No cal que sigui en imprès oficial.
- Fotocopia DNI / Passaport / Targeta de Residència.
- Fotocopia Targeta Sanitària de la Seguretat Social

Si la teva família i tu decidiu que entris a formar part del club, el
cost que tindreu és el següent:
- Cost anual carnet soci.
Per participar a les activitats del nostre club has de ser soci o bé
fill de soci si ets menor d’edat.
La quota anual de soci es de 50 euros anuals i es paga el mes de
gener de cada any. Als soci que s’incorporen durant l’any es
cobren a principis del mes següent a l’alta
- Matrícula. Un pagament únic per a les noves incorporacions.
- Quotes mensuals. Pagament de 9 quotes mensuals de aprox 40
euros per el jugadors que el 1 de gener tinguessin 14 o menys
anys i de aprox 50 euros per la resta.
No hi ha càrrecs addicionals per roba, etc. La participació a
campionats fora de Catalunya pot necessitar de càrrecs
addicionals per transport i hotels (En el cas de jugadors de mes de
18 anys hi han alguns càrrecs addicionals)

Llegeix amb aquest Codi QR i el teu
smartphone l’ accés als camps d’
entrenament i partits. També el trobaràs
a www.bateando.com apartat INFO
Accés a l’ Estadi Pérez de Rozas a partir de Plaça
Espanya o Plaça Cerdà.

