OBJECTIU DEL JOC:

CAMP DE BEISBOL I POSICIONS:

El objectiu d’aquest joc consisteix en fer mes carreres que el
equip contrari. Aquestes carreres s’aconsegueixen trepitjant
les 4 bases en el seu ordre (1ª, 2ª, 3ª, home).
Un partit sencer consta de 9 entrades en el cas de beisbol i
de 7 en el cas de Softbol. En una entrada primer ataca el
equip visitant. Després de produir-se 3 eliminats el equip local
que estava a la defensa passa a atacar i al contrari. En les
demés entrades el desenvolupament serà el mateix.

EL LLANÇAMENT
El llançament de la pilota es la part mes important del joc i
aquesta es realitzada per pel picher o llançador. En el beisbol
el llançador pot adoptar dos posicions diferents: la posició de
front i la de costat. Aquesta segona posició la adopta quan hi
ha corredors contraris a la base. El llançament es fa per
sobre del braç. En softbol solament hi ha la posició de front i
el llançament es per sota del braç.

L’ATAC:
El batador es converteix en corredor:
 Quan bateja la pilota cap a zona bona.



ZONA DE STRIKE.
La zona de strike es l’espai per sobre de qualsevol part
del home que es troba comprés entre les aixelles i els
genolls del batador.
L’ arbitre cantarà strike
quan el batador fa el
intent de batar la pilota i
no li dona.
Tambè es comptabilitzarà
con strike a tota pilota que
vagi per aquesta zona tot i
que no hi hagi intent de
donar-li.
Quan la pilota no pasa per
aquesta zona i batador no
intenta
donar-li
es
comptabilitzarà com una
bola.



Quan el
dolentes:

llançador

llença

quatre

Qual el batedor es colpejat per un llançament del
picher dins del calaix de bateig, aquest tindrà dret
a la primera base. Els seus companys avançarien
cap a la següent base si esta obligats ja que no hi
poden haver dos a la mateixa base.

pilotes

ROBO: El robo de base es aquella acció en la que
qualseol corredor intentar avançar a la següent base
durant el llançament del picher.
En softbol el robo de la base s' ha de fer un cop el
picher a deixat anar la pilota cap al batador.

LA DEFENSA:
Com es fan els eliminats?

GESTUALITAT DEL ARBITRE:
SALVAT (SAFE):

ELIMINAT:

STRIKE:

FOUL BALL:

 Ponche strike-out: Aquesta situació es dona
quan el àrbitre canta tres strikes al batador. El
batador quedarà eliminat.
 Fly: tota pilota que es
agafada al vol sense
que hagi tocat el
terra ja sigui en zona
bona o zona dolenta
del terreny de joc.


Eliminació
forçada:
quan el defensor amb
la pilota al guant o a
la ma trepitja la base
a la que el corredor
està obligat a corre.



Tot corredor que es tocat per la pilota que te un
defensor al guant. Si aquest es tocat serà
eliminat.
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Quan el corredor deixa de retornar a la base
després de un fly i llancen a aquesta base abans
de que aquest torni.



Tot corredor que surt mes enllà d'un metre de la
línia per la que ha de corre.



Quan la pilota que ha estat batada li dona a un
company que esta corrent es base.



En Softbol, està prohibit robar base abans de
que el picher deixi anar la pilota.

