
 
 

 
CIR.TEC: 17/09 
REF: PLAY OFF Campionats de Catalunya 2009 
 
Categories Beisbol  i Softbol:  Infantil Beisbol, Cadet Beisbol,  Juvenil Beisbol, Open  Softbol  i  Sènior 1ª 
Divisió Beisbol. 
 
Dates de les Competicions: 
 

- Infantil Beisbol, equips classificats CB Viladecans i FC Barcelona (encara s’ha de decidir el 1r i 2n 

classificat):   

o 1r Partit: 07/11/09.  (Dissabte ‐ ¿?)   

o 2n Partit 08/11/09.  (Diumenge ‐ ¿?) 

o 3r Partit 08/11/09  (Diumenge si cal a ¿?) 

- Cadet Beisbol, equips classificats 1r.FC Barcelona 2n.CBS Sant Boi:   

o 1r Partit 31/10/09  (Dissabte ‐ Sant Boi) 

o 2n Partit 01/11/09  (Diumenge ‐ Montjuïc) 

o 3r Partit 01/11/09  (Diumenge si cal a Montjuïc) 

- Juvenil Beisbol, equips classificats 1r.CB Viladecans, 2n.Hèrcules L’H:  

o 1r Partit 23/10/09  (Dissabte ‐ L’Hospitalet) 

o 2n Partit 24/10/09  (Diumenge ‐ Viladecans) 

o 3r Partit 24/10/09  (Diumenge si cal a Viladecans) 

- Open Softbol, equips classificats 1r.Projecte Softball, 2n.Hèrcules L’H:  

o 1r Partit 31/10/09  (Dissabte ‐ L’Hospitalet) 

o 2n Partit 01/11/09  (Diumenge ‐ Can Torelló) 

o 3r Partit 01/11/09  (Diumenge ‐ Si cal a Can Torelló) 

- (*)Sènior Beisbol, equips classificats 1r.Hèrcules L’H, 2n.CBS Sant Boi:  

o 1r Partit 13/11/09  (Divendres – Sant Boi) 

o 2n Partit 14/11/09  (Dissabte – L’Hospitalet) 

o 3r Partit 15/11/09  (Diumenge; Si cal a L’Hospitalet) 

(*)La Federació Catalana, proposa als dos clubs implicats, la possibilitat de jugar aquest play off en tres 
dies, donada la durada dels partits d’aquesta categoria. 
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Normativa dels Play Off (aquesta és una còpia del Reglament General de Competicions Catalanes 2009): 
 
9.PLAY OFFS (Normativa específica) 
Les normes pels partits de Play‐Offs, seran les següents: 

9.1 Es jugarà una sèrie al millor de tres (3) partits, sense tenir en compte els resultats d’enfrontaments 
directes de la Lliga regular. 

9.2 Quan un mateix equip hagi guanyat dos (2) partits del Play‐Off, es donarà per acabada la sèrie. 

9.3 Si la celebració dels Play‐Off en la data prevista en el calendari resulta impossible, es jugarà quan ho 
determini el Comité de Competició de la FCBS. 

9.4 Els partits es disputaran a  les entrades corresponents a cada categoria, sense  límit de temps, però 
mantenint la terminació per diferència de carreres que dicta el reglament. 

9.5 S’aplicarà una reglamentació especial pels  llançadors que no siguin sènior. Aquesta queda descrita 
en les normes específiques per categoria. 

9.6 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. 

9.7 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 compleixi amb una de les següents condicions: 

a) hagi estat alineat un mínim de 4 vegades durant el transcurs de la fase de classificació, 
b) o 2,  SEMPRE  I QUAN aquestes hagin estat abans de  complir‐se  la primera part de  la  competició 
(anterior al recés d’estiu), 
c) o  bé  hagi  estat  inclòs  en  el  Roster  de  l’equip  per  un  període  no  inferior  a  les  8  setmanes 
immediatament  anteriors  al  Playoff  i  no  hagi  pogut  ser  alineat  4  vegades  degut  a  impediment  del 
calendari.  
Excepció: quan un jugador provingui d’un equip de la categoria immediata inferior pertanyent al mateix 
club, o tingui llicència vigent, en dita categoria. 

 

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. 
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Normativa Llançadors Categoria Infantil 

g) En  partits  de  Play‐Off  el  llançador  podrà  actuar  quatre  (4)  entrades  en  un  dia  o  bé  tres  (3) 
entrades en un sol partit, i fins a un total de cinc (5) en 2 dies consecutius. Es regirà segons les 
següents pautes: Per poder ser usat el segon dia (o el següent partit), no pot superar 2 entrades 
llançades  el  primer  (un  sol  llançament  a  un  batedor  és  una  entrada).  En  el  segon,  podrà 
completar fins al màxim de 5 entrades establert (en 2 dies consecutius). En cas de superar les 2 
entrades el 1r dia (o partit), NO POT ACTUAR com a llançador el segon dia, i haurà de descansar 
48 hores per poder tornar a actuar com a tal. Exemple 1: en cas de llançar el 1r dia 1 entrada + 
1 batedor (es consideren 2 entrades), en el  2n pot llançar 3 entrades completes. Exemple 2: en 
cas  de  llançar  a  1  sol  batedor  (es  considera  1  entrada),  en  el  següent  pot  llançar  fins  a  3 
entrades completes. En el cas eventual de  jugar‐se un  tercer partit  (a continuació del segon), 
només  podrà  actuar  si  no  ha  sobrepassat  una  (1)  entrada  d’actuació  en  cadascun  dels  dos 
primers partits. Exemple 3: 1 primer partit + 1 segon = 3  tercer, 2 primer + 1 segon = no pot 
actuar en el tercer. 

h) L’àrbitre,  al  finalitzar  el  primer  dia,  notificarà  als  dos  equips  i  a  la  FCBS  el  número  exacte 
d’entrades (completes o no) d’actuació dels llançadors, i ho farà constar a l’acta, que haurà de 
quedar  a disposició  per  als  següents  partits  del  Play‐Off.  En  el 2n dia,  l’àrbitre  haurà  de  fer 
especial atenció per tal que cap llançador superi el límit que li pertoca. En cas d’un tercer partit, 
es procedirà de la mateixa manera. 

i) La FCBS determinarà, si es possible,  la designació d’anotadors per al Play Off, d’acord amb el 
Comité d’Anotadors de la mateixa. 

 
Normativa Llançadors Categoria Cadet 

g) En  partits  de  Play‐Off  el  llançador  podrà  actuar  cinc  (5)  entrades  en  un  dia  o  bé  quatre  (4) 
entrades en un sol partit,  i fins a un total de set (7) en 2 dies consecutius. Es regirà segons  les 
següents pautes: Per poder ser usat el segon dia (o el següent partit), no pot superar 3 entrades 
llançades  el  primer  (3  outs  per  entrada),  considerant  que  un  sol  llançament  a  un  batedor 
després de 9 Outs, és una entrada de més. En el  segon, podrà completar  fins al màxim de 7 
entrades establert (21 Outs en 2 dies consecutius). En cas de superar les 3 entrades el 1r dia (o 
partit), NO POT ACTUAR com a llançador el segon dia (o partit), i haurà de descansar 48 hores 
per poder tornar a actuar com a tal. Exemple 1: en cas de llançar el 1r dia 2 entrades (6 outs), 
en el  2n pot llançar 4 (12 outs, que és el màxim per partit). Exemple 2: en cas de llançar el 1r 
dia 3 entrades  (9 outs), en el   2n pot  llançar 4  (12 outs, que sumen els 21 màxims). En el cas 
eventual de  jugar‐se un  tercer partit  (a  continuació del  segon), només podrà actuar  si no ha 
sobrepassat dues (2) entrades d’actuació en cadascun dels dos primers partits, i en aquest cas, 
el màxim d’entrades  totals es  reduirà a 6. Exemple 3: 2 primer partit + 2 segon = 2  tercer, 3 
primer + 1 segon = no pot actuar en el tercer. 

h) L’anotador  oficial,  al  finalitzar  el  primer  dia,  notificarà  als  dos  equips  el  número  exacte 
d’entrades    (completes  o  no)  d’actuació  dels  llançadors  i  haurà  de  deixar  la  documentació 
pertinent (acta i fulls d’anotació), o còpia de la mateixa, a disposició per als següents partits del 
Play‐Off.  En  el  2n  dia,  haurà  de  notificar  a  l’àrbitre  quan  un  llançador  arribi  al  límit  que  li 
pertoca, si aquest no és rellevat 
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Normativa Llançadors Categoria Open Softbol
4.‐ Una llançadora amb edat Junior (anys 1991,1992 i 1993) només podrà llançar un màxim de quinze 
(15) eliminades per partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria cadet 
(anys 1994 / 1995 i anterior), només podrà llençar un màxim de dotze (12) eliminades. 
 
Pels partits de Play‐Off una llançadora podrà actuar com a tal al dia següent. Però sempre s’haurà de 
respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria. 
 
Normativa Llançadors Categoria Juvenil 

d) En partits de Play‐Off un  llançador  juvenil podrà actuar  fins a un  total de nou  (9)  en 2 dies 
consecutius. Es regirà segons les següents pautes: Per poder ser usat el segon dia (o el següent 
partit), no pot superar 4 entrades llançades el primer (3 outs per entrada), considerant que un 
sol llançament a un batedor després de 12 Outs, és una entrada de més. En el segon dia, podrà 
completar  fins  al màxim  de  9  entrades  establert  (27 Outs  en  2  dies  consecutius).  En  cas  de 
superar les 4 entrades el 1r dia (o partit), NO POT ACTUAR com a llançador el segon dia, i haurà 
de descansar 48 hores per poder tornar a actuar com a tal. Exemple1: en cas de llançar el 1r dia 
3 entrades i 1/3 (10 outs), en el  2n pot llançar 5 i 2/3 (17 outs, que sumen els 27 màxims). En el 
cas eventual de jugar‐se un tercer partit (a continuació del segon), només podrà actuar si no ha 
sobrepassat tres (3) entrades d’actuació en cadascun dels dos primers partits, i en aquest cas, el 
màxim d’entrades totals es reduirà a 8. Exemple 2: 3 primer partit + 3 segon = 2 tercer, 3 primer 
partit + 2 segon = 3 tercer, 4 primer + 1 segon = no pot actuar en el tercer. 

a) Pels llançadors d’edat cadet s’aplicarà el reglament específic de Play‐Off de la seva categoria. 
b) L’anotador  oficial,  al  finalitzar  el  primer  dia,  notificarà  als  dos  equips  el  número  exacte 

d’entrades  (completes  o  no)  d’actuació  dels  llançadors  i  haurà  de  deixar  la  documentació 
pertinent (acta i fulls d’anotació), o còpia de la mateixa, a disposició per als següents partits del 
Play‐Off.  En  el  2n  dia,  haurà  de  notificar  a  l’àrbitre  quan  un  llançador  arribi  al  límit  que  li 
pertoca, si aquest no és rellevat 

 
 
 
 

 
 

Barcelona, 16 d’octubre de 2009 

 
 

Jordi Vallès Mestres 
Director Tècnic FCBS 
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