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Circ. Tèc. 36/2022 
 

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE BEISBOL 2022 
CHESTE (València), 

del 26 de juny al 2 de juliol, (1r Torn) 
del 3 al 9 de juliol (2n torn). 

El Campus de Tecnificació de Beisbol és una activitat organitzada per la Federació Valenciana l'objectiu principal 
de la qual és la tecnificació dels esportistes en unes jornades intensives. 

 
Aquesta activitat es desenvoluparà en el Complex educatiu de Cheste en dos torns. 

Places: 40 places en cada torn 

Edats: 
§ nascuts/des en els anys, 2010, 2011, 2012 i 2013 (primer torn, del 26 de juny al 2 de juliol) 
§ nascuts/des en els anys 2007, 2008 i 2009 (segon torn, del 3 al 9 de juliol) 

Matrícula: fins al 15 de Juny de 2022. 

Preu: 325 euros (inclou Assegurança Especial Mèdica per a l'activitat).   
 

Allotjament: Residència del Complex Educatiu de Cheste, Generalitat Valenciana  
 

Terrenys de joc: Camp de Beisbol del Complex Educatiu de Cheste i Camp Municipal de 
Beisbol-Softbol de València. 

 
Arribada: 
§ 12.00 - 13.00 hores, diumenge dia 26 de juny (CE CHESTE) (primer torn) 
§ 12.00 - 13.00 hores, diumenge dia 3 de juliol (CE CHESTE) (segon torn) 
Clausura/Eixida: 
§ 13.00 - 15.00 hores, dissabte dia 2 de juliol (València) (primer torn) 
§ 13.00 - 15.00 hores, dissabte dia 9 de juliol (València) (segon torn) 

 
PARTICIPANTS 
Obert a jugadors i jugadores pertanyents a les diferents Federacions Autonòmiques, fins a completar les 40 
places en cada torn. 

 
En cas de cobrir-se les places assignades a cada torn, s'obrirà una LLISTA D'ESPERA per a adjudicar les 
possibles vacants, segons l'ordre d'arribada de les  inscripcions a l'entitat bancària 
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REQUISITS 
Per a poder participar en el Campus és necessari: 

- Llicència esportiva en vigor en la seua Federació Autonòmica, 
amb la seua corresponent Assegurança Obligatòria Esportiva. 

- Haver ingressat l'import de la matrícula. 
- ENQUESTA MÈDICA per a entregar en mà en arribar al Campus. 
- Una fotografies tamany carnet per a entregar en arribar. 

 

OBJECTIUS 
Els objectius que es persegueixen en aquest Campus són: 

- Dirigir la instrucció de joves jugadors/es en edat escolar, atenent 
tant a  la seua especialització esportiva com a la seua formació 
humana. 

- Facilitar la detecció precoç de talents. 
- Valorar les capacitats físic-tècniques i funcionals dels 

participants. 
-    Difondre el coneixement i la pràctica correcta del beisbol, amb la 

participació de professionals del tema i experts internacionals. 
- Introduir el decàleg del JOC NET i potenciar nous VALORS 

EN L'ESPORT (salut, medi ambient,...). 
 
CONTINGUTS 
Els/les jugadors/es tindran l'oportunitat de realitzar nous aprenentatges de beisbol i pràctiques 
en situacions de joc. 

 
Els entrenaments tècnics estaran complementats amb un torneig que tindrà lloc a les vesprades i 
que permetrà a l'esportista posar en pràctica l'aprés en les sessions del matí. 

 
 

ACTIVITATS 
- Ensenyament específic de la teua posició (P/C/IF/OF) 
- Piscina diària 
- Vídeos de beisbol 
- Excursió a la platja 
- Visita cultural 
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PREU 
El preu del campus és de 325 euros per alumne/a. Això inclou: 

- Allotjament (habitació doble) en règim de pensió completa. 
- Sessions d'entrenaments amb tècnics qualificats. 
- Participar en el Torneig OPEN 2022 de BEISBOL. 
- Gaudir de totes les activitats lúdiques i de temps lliure. 
- Material esportiu (samarretes/gorra) i didàctic. 
- Assegurança Especial Mèdica per a l'activitat.   
- Entrada Oceanogràfic. 

 

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es remetran per correu electrònic a la seu de la Federació Valenciana. 
(fbscvalenciana@gmail.com) 

- Fulla de matrícula adjunta, amb autorització del pare, mare o 
tutor/a, cumplimentada en la seua totalitat. 

- Justificant de l'ingrés de la quantitat establida. 
- Fotocòpia del DNI, Passaport o Llibre de Família. 
- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. 

 
TERMINI DE MATRÍCULA 
Fins al 15 de Juny de 2022. 
Les places són limitades i s'adjudicaran per rigorós ordre de pagament en l'entitat  bancària. 
Els ingressos es realitzaran en el compte núm. ES05 3159 0045 1223 1392 4124 de CAIXA 
POPULAR a nom de la Federació de Beisbol i Softbol CV. i amb el concepte "Matrícula 
Campus de Tecnificació de Beisbol, València 2022", indicant “primer torn” o “segon torn”. 
No s'acceptarà la sol·licitud de devolució de matrícula, excepte per motius imputables a 
l'organització o causa major, i sempre que el/la interessat/da ho sol·licite almenys deu dies abans 
de l'inici  del Campus. 

 
La Federació Valenciana es reserva el dret de modificar el programa o d'anul·lar aquells  campus 
que no tinguen el mínim exigit d'alumnes  matriculats/des. 

 
 
 
 
 

València, 4 d'Abril de 2022 
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