
  
 
 

Circular Tècnica: 44/2022   
Ref: Seleccions Sub 13 i Sub 15 

 
 
Des de la federació volem començar a impulsar les Seleccions Valencianes de jugadores en les categories 
sub13 i sub15 de softbol Femení. 
 
 
Sent conscients que són edats molt primerenques i que no tenim un elevat nombre d'esportistes en aquestes 
edats, tenim la intenció de crear diferents convocatòries per a treballar amb elles i ajudar als clubs en la seua 
tecnificació. 
 
 
Aquest projecte no té una meta pròxima, perquè ens marquem assoliments a mig - llarg termini. Un dels 
nostres objectius és donar a les esportistes una motivació extra i que vegen aquestes concentracions com 
una meta il·lusionant que els faça continuar en el nostre esport. 
 
 
Per a poder ajudar-vos en eixa continuïtat que tan difícil és en aquestes edats, se'ns ha ocorregut començar 
a treballar amb les esportistes abans de les vacances d'estiu, perquè així seguisquen al setembre amb els 
seus clubs. 
 
 
Què vos demanem als clubs? Que seguiu amb eixa gran faena diària que feu, ja que gràcies al vostre esforç 
podrem començar amb aquest projecte. 
 
 
També vos demanem que envieu a les convocatòries a esportistes amb un mínim de nivell, la idea d'aquest 
projecte és tecnificar a eixes jugadores que ja han sigut iniciades en el nostre esport. 
 
 
Quan tornem al setembre i després del període vacacional, la nostra idea és continuar amb aquestes 
sessions de tecnificació, amb una o dues sessions mensuals, i continuar treballant fins que vegem que tenim 
un grup de jugadores preparades per a competir en els seus respectius tornejos. 
 
 
Tota idea per part vostra, o qualsevol necessitat que pugueu tindre, comenteu-la al grup de treball perquè ho 
avaluem i us ajudem en tot el possible. 
 
 
El grup de treball està format per:  
- Manager: Jose Manuel Gurrea com a Manager, 
- Coach: Macarena Martínez, Belén Lillo i Carmen Palacios. 
 
Després d'aquest xicotet resum vos passem els dies de les convocatòries dels mesos de maig i juny. 
 
14 de maig a les 19.00 - 21.00 
28 de maig a les 18.00 - 20.00 
3 de juny a les 18.00 - 20.00 
17 de juny a les 18.00 - 20.00 
 

 València. 03 de Maig de 2022 
 

La Secretaria FBSFACV. 
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