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CAPÍTOL I:
DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
Art.1.

Sense perjudici de les disposicions de rang superior, el present Reglament General i de
Competicions Catalanes (RGCC) desenvolupa els drets i obligacions dels Clubs de Beisbol i/o
Softbol, dels jugadors/es, dels àrbitres i anotadors i de tota persona amb llicència federativa de
la FCBS i determina les normes generals per les que es regiran les competicions oficials i els
partits.

Art.2.

El present reglament serà norma d’obligat compliment per totes aquelles competicions oficials
d’àmbit català organitzades per la FCBS, o pels clubs quan les organitzin sota delegació de la
mateixa Federació.

Art.3.

La validesa d’aquest Reglament serà indefinida. No obstant, el Comité Tècnic, a proposta de la
Junta Directiva i/o dels clubs afiliats, previ informe, podran variar els articles amb anterioritat a
l’1 de gener, inici de la temporada oficial de competicions.

CAPÍTOL II
DELS CLUBS
Art.4.

Es consideraran Clubs de Beisbol i Softbol aquells Clubs o Associacions Esportives que estiguin
afiliats a la FCBS i acompleixin els requisits materials i formals exigits per la legislació vigent.
Els Clubs, una vegada aprovats els Estatuts per l’òrgan competent (Consell Català de l’Esport /
Generalitat de Catalunya), remetran una còpia a la FCBS, que els reconeixerà com a Club de
Beisbol i/o Softbol, essent vàlid aquest reconeixement en tant que no pateixin modificacions els
citats estatuts.
Tots els clubs hauran de presentar la relació completa dels components de la seva Junta
Directiva, especificant nom i cognoms, domicili i càrrec que ocupen en dita Junta.
Independentment, cada any, abans de començar la temporada, els Clubs ratificaran per escrit la
composició de la Junta Directiva o indicaran les variacions que hagin sofert.
Aquests escrits hauran d’anar signats sempre pel Secretaria General del Club, amb el vist‐i‐plau
del President del mateix.

Art.5.

Els Clubs, des del moment de la seva afiliació a la FCBS, es sotmetran a tots els Reglaments,
normes i disposicions dictades per la mateixa.

Art.6.

Cada Club afiliat a la FCBS podrà adoptar el lliurement el nom que desitgi, amb les limitacions
previstes de legislació vigent, excepte les que fan referència a “Federació Catalana de Beisbol i
Softbol”, “FCBS”, “Campionat de Catalunya de Beisbol”, “Campionat de Catalunya de Softbol”
“Copa Catalunya de Beisbol”, “Copa Catalunya de Softbol”, “Supercopa Catalana”, “Comitè
Català d’Àrbitres” i “Comitè Català d’Anotadors”.
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Aquest nom serà considerat definitiu, podent ser variat únicament amb anterioritat a l’inici de
la temporada oficial de competicions, mitjançant acord de la Junta Directiva.
Cada Club participant en alguna de les competicions catalanes podrà, afegir‐hi, a més del nom
del club, un nom o marca publicitària que no podrà variar en tota la competició.
Art.7.

En una mateixa divisió, podran participar més d’un equip que pertanyin al mateix club.

Art.8.

Els Clubs de Beisbol i/o Softbol podran organitzar o prendre part en torneigs o campionats
d’àmbit Internacional de caràcter oficial o amistós, tenint en el seu poder un document
d’autorització de la RFEBS amb còpia a la FCBS (veure article 10 del Reglamento General y de
Competicions de la RFEBS).

Art.9.

Serà condició indispensable per poder participar en qualsevol de les competicions oficials
d’àmbit català, estatal o internacional, estar al corrent de les seves obligacions econòmiques
amb tots els organismes federatius i institucionals.

Art.10. Tots els clubs, hauran d’autoritzar a una persona com a Delegat de Club per a representar el
mateix en totes les diligències, reunions, consultes, drets i vots amb la FCBS. Donat que els
representants nats dels Clubs son els Presidents dels mateixos, la seva assistència a les reunions
o actes de qualsevol tipus, suposarà la cessió de les decisions al mateix President, això no
eximeix al Delegat poder assistir i/o opinar en reunions i actes, però nomes valdrà el vot del
President.

CAPÍTOL III
DELS JUGADORS/ES
Art.11. Tot jugador/a que signi una llicència a favor del Club es compromet a acceptar totes les normes
disciplinàries del mateix, tot sota jurisdicció de la FCBS i dels Òrgans competents, estan obligat
a jugar en ell durant el plaç de validesa de la llicència signada.
Art.12. Per a que un jugador/a pugui ser alineat amb validesa per un club, en competicions oficials,
haurà de complir els següents requisits:
•
•

•

Que el jugador/a sigui inscrit reglamentàriament i en possessió de la llicència federatiuva
tramitada per la FCBS a favor del club que els alinea.
Que la tramitació federativa es produeixi dins el temps previst en el calendari de
competicions de que es tracti. En cas de partits suspesos o aplaçats, nomes podran ser
alineats amb validesa els jugadors/es que en la data prevista inicialment en el calendari
oficial de la seva celebració tinguessin en possessió llicència federativa de la FCBS.
Que el jugador no es trobi subjecte a una sanció federativa que l’inhabiliti per jugar.

Art.13. Els jugadors/es que pertanyin per la seva edat a una categoria i amb llicència tramitada en la
mateixa, podran ser alineats amb validesa a l’equip de categoria immediatament superior del
mateix club, exceptuant aquells casos en el que les bases de la competició ho limitin.
Art.14. Els jugadors/es que tenint en possessió la llicència diligenciada a favor d’un club, siguin donats
de baixa per aquest durant la temporada, prèvia conformitat, només podran subscriure una
nova llicència amb un altre club, quan el club de procedència entregui el document de “Baixa
Esportiva” a la seu de la FCBS, degudament signat i segellat, aleshores el club de destí podrà
efectuar el tràmit corresponent.
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Art.15. Qualsevol jugador podrà formalitzar una llicència a favor d’un determinat club, amb les
limitacions exposades en aquest Reglament, diferent al que va pertànyer la temporada
anterior, sempre que es trobi lliure de qualsevol compromís amb el Club de procedència.
En cas de que el Club provi documentalment l’existència d’algun compromís o deute, podrà
exposar‐ho a la FCBS, qui resoldrà en conseqüència a través dels òrgans disciplinaris.
Art.16. Els clubs seran responsables de quantes falsedats puguin figurar en les llicències federatives
dels seus jugadors/es, en quant a les seves dades personals, tot i que aquestes hagin estat
tramitades i/o diligenciades per la FCBS.
Art.17. Totes les llicències de jugadors/es menors de 18 anys hauran de dur, com a requisit
indispensable per a la seva legalització, l’autorització per la pràctica del Beisbol i/o Softbol,
signada pels pare/mare o tutor legal, per la qual assumiran la responsabilitat derivada de la
seva pràctica esportiva. A més, també aportaran el seu número d’identitat (DNI, NIE o
Passaport).
Art.18. Tots els equips de qualsevol categoria podran diligenciar, per a la seva participació en una
competició oficial, llicències de jugador/es estrangers/es els quals podran ser alineats/es en tot
moment i en qualsevol posició, a menys que hi hagués alguna altra norma específica que ho
establís en alguna de les competicions oficials.

CAPÍTOL IV:
DELS ENTRENADORS, GUIES, DELEGATS D’EQUIPS i PERSONAL AUXILIAR
Art.19. Tots els equips hauran de disposar de llicències suficients per cobrir les seves necessitats,
nomenades tècniques i/o auxiliars, i en les quals s’haurà d’especificar clarament la funció del
titular. No obstant, les llicències d’entrenador, guia, delegats d’equip i personal auxiliar
obtingudes per una categoria, serviran per poder actuar en qualsevol altra dins del mateix club.
Per a que una persona pugui obtenir la llicència de delegat d’equip, haurà de tenir 18 anys fets
al moment de la tramitació. Aquesta edat serà de 16 anys per a les llicències de personal
auxiliar.
Art.20. Tots els equips hauran de tramitar una llicència tècnica corresponent a la persona que exerceixi
funcions d’entrenador. Només podran alinear‐se en un partit els tècnics que tinguin la llicència
en vigor i compleixin tots els requisits reglamentaris per participar en el mateix.
Art.21. Qualsevol jugador/a d’un equip podrà actuar en funcions de guia sense tenir la llicència tècnica
corresponent.
Art.22. Si un cop començada la competició, per qualsevol raó, un equip no disposés d’entrenador,
podrà exercir les seves funcions qualsevol dels jugadors amb llicència legalitzada, assumint de
la mateixa manera tots els drets i deures reglamentaris corresponents. Excepte per motius de
sanció, la falta de llicència tècnica corresponent a l’entrenador no es podrà prolongar més de
tres setmanes. El club haurà de presentar una llicència, immediatament, a favor d’un altre
entrenador. En cas de no fer‐ho no podrà disputar partits oficials.
Art.23. Cap persona que tingui llicència tècnica d’un club determinat podrà exercir les seves funcions
en un altre club, la mateixa temporada, encara que sigui en una categoria o divisió diferent.
Art.24. Els entrenadors dels equips constitueixen l’única representació autoritzada dels respectius
clubs. Per tant, només els correspon a ells la facultat de donar instruccions als jugadors/es i
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dirigir‐se als àrbitres, a fi de donar observacions i/o protestes, sempre i quan ho facin amb
respecte i seguint els Reglaments Oficials de Competició i de Disciplina.
Igualment, tenen l’obligació de procurar que els jugadors/es del seu club segueixin en tot
moment la correcció necessària, prenent les mesures oportunes a qui no ho facin fent complir
les decisions dels àrbitres, ajudant a aquests en la seva feina, i garantint la seva protecció i que
els partits es desenvolupin i finalitzin amb normalitat.
De la mateixa manera, seran responsables de que en el lloc reservat als jugadors/es figurin
únicament aquells que, en possessió de la corresponent llicència legalitzada a favor del seu
equip, no intervinguin en el joc en aquell moment.
A més del previst a les Regles Oficials de Joc, i sempre que sigui possible, els entrenadors dels
equips, trenta minuts abans dels començament del partit, hauran d’entregar a l’anotador una
copia de l’ordre de bateig només per a fins informatius, i una vegada complimentada l’acta per
aquests, la signaran.
L’entrenador és el responsable del material de joc del seu propi equip, que haurà d’estar tot el
temps dins del dogout. Després d’haver estat advertit per l’àrbitre per haver incomplert
aquesta norma, l’entrenador podrà ser expulsat del terreny de joc.
L’entrenador és el responsable de donar els canvis de posició o de substitucions del jugadors/es
a l’àrbitre principal. A més, s’haurà de notificar els canvis de posició o substitucions a
l’anotador, per fora del terreny de joc.
Per la seva part, l’àrbitre principal no consentirà que es jugui cap partit sense que es compleixin
rigorosament aquestes condicions, i podrà suspendre’l sempre que no sigui possible mantenir‐
les.
Art.25. Els equips disposaran d’un delegat d’equip, que haurà de tenir la llicència específica per poder
realitzar aquesta funció. La seva missió serà la determinada en aquest reglament i en les
normes específiques de la competició que es tracti. La resta de la seva feina es limitarà
exclusivament a tasques de règim intern. Durant els partits podrà estar a la banqueta, però no
es permetrà la presència dels mateixos al terreny de joc, excepte en casos greus com lesions
importants o altres contingències.
Quan un equip no disposi en algun moment de delegat d’equip durant un partit, podrà assumir
les funcions el mateix entrenador, i en cas d’absència d’aquest o de sanció, un dels seus guies.
Art.26. Els equips podran disposar del personal auxiliar que necessitin, que haurà de tenir la
corresponent llicència auxiliar, sense poder actuar en cap cas com a entrenadors, guies o
delegats d’equip. Tampoc es permetrà la presència d’aquest personal en el terreny de joc, a
excepció de la banqueta, menys pel compliment de les seves funcions.
Art.27. A més del punt assenyalat anteriorment, el club local haurà d’assignar per a cada partit un
Delegat de Camp, el qual el seu nomenament haurà de recaure sobre algun membre del club,
que podrà ser el Delegat d’equip, però no un jugador/a o entrenador del mateix.
Art.28. Les obligacions corresponents del Delegat de Camp seran les següents:
Presentar‐se als àrbitres quan aquests entrin al camp i complir les instruccions que els hi
comuniquin, abans del partit o en el transcurs del mateix, sobre la correcció de las deficiències
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en el terreny de joc, etc. En tot cas, estaran a disposició de l’àrbitre principal per quan aquest,
en el desenvolupament de les seves tasques, ho necessiti.
Presentar‐se igualment al Delegat de l’equip contrari i al Comissari Tècnic en aquest cas, abans
de començar el partit, per disposar‐se al seu servei.
Impedir que en el terreny de joc i en els llocs reservats es situïn persones que no estiguin
autoritzades.
Evitar que tinguin accés als vestuaris dels àrbitres persones que no siguin el Comissari
d’Àrbitres, l’Anotador, el Delegat de cada un dels equips, els entrenadors dels dos equips quan
els sol∙liciti l’àrbitre principal i el propi Delegat de camp.
Prendre les mesures necessàries per a que en els vestuaris dels equips es permeti només
l’entrada a persones autoritzades.
L’absència total, o parcial injustificada, o d’incompliment de les seves obligacions, comportarà
una sanció a l’equip local de cent euros (100,00€).

CAPÍTOL V
DELS ÀRBITRES I ANOTADORS
Art.29. Els àrbitres constitueixen l’autoritat esportiva única i inapel∙lable per dirigir els partits, i tant els
jugadors/es com els entrenadors, guíes, delegats, auxiliars i directius hauran d’acatar les seves
decisions. No obstant, els equips tenen el dret i el deure de formular protestes, exclusivament a
través dels seus tècnics i/o directius i de forma absolutament respectuosa, d’acord amb
l’assenyalat al respecte en les Regles Oficials de Joc.
Art.30. Els àrbitres i anotadors han de ser absolutament respectats i tant els jugadors/es, entrenadors i
membres de club, així com Juntes Directives dels mateixos i els membres federatius estan
obligats, sota responsabilitat, a recolzar‐los i protegir‐los en tot moment per garantir la
independència en les seves actuacions, així com la seva integritat personal dins i fora del
terreny de joc i en cas de necessitat de demanar la força pública, això últim recaient en la
responsabilitat del Delegat de Camp.
Art.31. A més de les responsabilitats discrecionals que els correspon als àrbitres, segons les Regles
Oficials de Joc, és d’obligació dels mateixos:
•

•
•

•

Vetllar pel compliment de les normes assenyalades en aquest Reglament, relatives a l’estat
del terreny de joc, alineació dels jugadors/es i la permanència en el terreny de joc de les
persones exclusivament autoritzades per estar‐hi.
Cuidar que l’anotador prengui degudament les notes de totes les incidències que es
produeixin durant el partit, al marge de les seves funcions d’anotació tècnica del mateix.
Suspendre temporal o definitivament un partit per efecte dels elements naturals, per
intervenció dels espectadors, retirada d’algun dels equips participants o per altre motius
anàlegs.
Amonestar o expulsar a tot jugador/a o persona amb llicència tècnica que observi conducta
inconvenient o precedeixi de mode incorrecte, segons la importància de la falta i d’acord
amb l’estipulat al respecte de les Regles Oficials de joc, estenent l’amonestació a tot un
equip, a ambdós, en les persones dels seus entrenadors. L’amonestació col∙lectiva serà
equivalent a la individual per a tots i cadascú dels interessats.
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•

•

Interrompre el joc en cas de lesió important, una vegada hagi conclòs la jugada, ordenant
el trasllat de l’afectat/s fora del terreny de joc en quan sigui possible, a fi de poder
continuar immediatament el partit. Es cuidarà molt especialment que qualsevol jugador/a
no simuli una lesió amb el propòsit de parar el joc, imposant al jugador/a l’oportuna sanció.
Exercir la potestat disciplinària esportiva durant el desenvolupament dels partits.

Art.32. Els poder de l’àrbitre comencen en el moment d’arribar a la instal∙lació on es trobi el terreny de
joc, i no finalitza fins que abandoni el mateix.
Art.33. Els àrbitres i anotadors guardaran als directius, entrenadors, delegats, jugador/es i auxiliars, la
consideració i el respecte naturalment compatibles amb la seva autoritat.
Per cap causa ni pretext, hauran els àrbitres i anotadors de dirigir‐se al públic.
Art.34. L’àrbitre principal signarà, abans de l’inici del partit, l’acta confeccionada per l’anotador (cadet,
juvenil i sènior beisbol i open i sènior softbol) o per ell mateix (aleví i infantil beisbol i mini i
rookie softbol), tot això desprès de la signatura dels dos entrenadors.
Art.35. Els àrbitres aplicaran amb tot el rigor necessari les sancions d’advertència o expulsió en cas de
mala conducta d’algun dels participants, especialment quan es tracti de reprimir el joc astut o
malintencionat, violent o perillós.
Quan es produeixi una expulsió o advertència, o s’hagi produït incidents que hagi pertorbat o
impedit el normal desenvolupament del partit, al final del mateix l’àrbitre principal redactarà
en l’acta oficial del partit els fets ocorreguts, signant al peu del mateix escrit.
Una vegada finalitzat el partit, l’anotador entregarà a l’àrbitre principal l’acta del partit que
haurà d’estar omplerta i signada per entrenadors i àrbitre abans d’iniciar‐se el partit. L’àrbitre
sense perdre temps innecessari i tal i com s’indica en el paràgraf anterior consignarà els fets
que hagin pogut succeir. Una vegada finalitzada la redacció, retornarà l’acta revisada a
l’anotador.
Art.36 En categories cadet, juvenil i sènior beisbol i open i sènior softbol, l’anotador entregarà o
enviarà una còpia per fax i/o escanejat de l’acta oficial del partit i l’anotació degudament
complimentada a cada club, remetent l’original, conjuntament amb l’alineació dels equips, a la
FCBS, dins de les 24/48 hores següents a la finalització del partit. Tanmateix, els àrbitres en les
categories aleví i infantil beisbol i mini i rookie softbol hauran d’entregar una còpia de l’acta
original del partit a cada club remetent l’original, conjuntament amb l’alineació dels equips, a la
FCBS, dins de les 24/48 hores següents a la finalització del partit.
Sempre que l’àrbitre consideri oportú fer un informe ampliant els fets ocorreguts a la FCBS, ho
haurà de fer enviant una còpia d’aquest informe, per correu certificat, als clubs interessats, dins
de les 48h següents a la aquella en la que va finalitzar el partit.
Art.37. Els àrbitres escriuran a l’acta oficial del partit, siguin partits oficials o amistosos, amb absoluta
claredat i precisió, quants incidents hagin ocorregut durant el partit i amb relació al seu
desenvolupament, especialment en els casos de faltes contra l’autoritat i agressions u ofenses
entre i contra els membres dels equips, limitant‐se a referir els fets ocorreguts i paraules
exactament pronunciades, sense qualificar‐los. En cas d’agressions entre membres dels equips
assenyalaran de quina o quines persones va començar la iniciativa.
Art.38. Els àrbitres en actiu no podran rebutjar el nomenament per actuar en un partit, a menys que hi
hagi motius degudament provats.
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Art.39. Correspondrà al Comitè Català d’Àrbitres la designació de col∙legiats per a partits oficials o
amistosos, en funció del que es diu al Reglament de Règim Intern o disposicions que el
substitueixin.
Art.40. Quan per qualsevol circumstància, no s’hagués procedit al nomenament d’àrbitres pel Col∙legi
Català d’Àrbitres o els nomenats no apareguessin o poguessin actuar, es procedirà de la
següent manera:
•

Si no es presentés l’àrbitre, es sol∙licitarà la presència d’un altre àrbitre que fos present al
camp. Si no hi hagués cap àrbitre, es procedirà a la suspensió del mateix. En categories
cadet, infantil i aleví beisbol i mini i rookie en softbo es podrà optar per la següent mesura:
o Una reunió conjunta entre els responsables dels equips (2 de cada), amb la
finalitat de posar‐se d’acord per celebrar el partit.
o S’intentarà que la persona encarregada d’arbitrar el partit, tingui coneixements
bàsics de l’esport.
o S’informarà als jugadors i per tant es vetllarà per la bona fe en les actuacions de
l’àrbitre assignat.
o Els tècnics dels dos equips, seran els màxims responsables de garantir que la
celebració del partit comenci i finalitzi sense aldarulls.
o En el cas de que l’àrbitre designat pel partit aparegués amb retard, s’informarà a
aquest la situació i ell serà l’encarregat de continuar amb el partit.

•

Si durant un partit s’indisposés repentinament l’àrbitre, es procedirà a la suspensió del
mateix, sempre i quan no hi hagués en aquell moment un altra àrbitre a les instal∙lacions,
que en aquest cas es veuria obligat a prosseguir amb el partit.

Art.42. En el camp, els àrbitres evitaran dirigir‐se innecessariament als jugadors/es, entrenadors, guies,
delegats i auxiliars. Quan un àrbitre consideri necessari amonestar o expulsar a un membre
d’un equip, li demanarà que s’apropi i quan el tingui suficientment a prop per ser escoltat,
sense alçar la veu, li notificarà l’expulsió o en el seu cas l’expulsió.
Art.43. L’àrbitre podrà suspendre provisionalment un partit quan el públic assistent tingui un
comportament incorrecte o antiesportiu greu amb els membres d’un dels dos equips, amb
l’àrbitre o l’anotador. També podrà suspendre definitivament si els fets arribessin al punt de no
poder‐ne continuar el partit amb total normalitat, notificant‐ho posteriorment a la FCBS.
Art.44. Sempre que en un partit oficial o amistós, l’àrbitre veiés que el públic o els partidaris d’un dels
equips es comportessin de forma incorrecte o antiesportiva, que el terreny de joc oferís un
perill pels participants, que els vestuaris o les instal∙lacions oferissin un estat deficient, que els
directius no hagin respectat la seva presència o decisions, que el delegat de camp no hagués
demanat l’autoritat pública, que els àrbitre auxiliars o anotadors, no l’haguessin secundat lleial
o parcialment, ho consignarà a l’acta oficial del partit, o en un informe complementari que
haurà de remetre a la FCBS dins del plaç reglamentari.
Art.45. L’acta i l’informe arbitral constitueixen la base fonamental de les decisions a adoptar per
l’òrgan competent de la FCBS, essent, per tant, indispensable la correcta redacció dels
documents.
Art.46. En tots els partits de competició oficial de categoria cadet, juvenil i sènior en beisbol i open i
sènior en softbol es designarà un anotador, que cuidarà l’anotació oficial del partit, d’acord
amb el que s’estableix a les Regles Oficials de Joc.
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Art.47. A més dels deures que s’imposen en les Regles Oficials de Joc i les que contemplin les normes
específiques per categories, l’anotador tindrà les següents obligacions:
•
•
•

Confeccionar l’acta del partit, presentant‐la per a la seva signatura, abans de l’inici del
partit als entrenadors i a l’àrbitre principal.
Guardar en el seu poder les llicències i ordre al bat (line ups).
Remetre a la FCBS, en el cas d’un partit protestat i en el plaç màxim de 24 hores, un
informe detallat de la situació del partit, amb totes les dades relatives al mateix: carreres
anotades, posició dels jugadors/es al camp, situació dels corredors a les bases, strikes i
boles, nombre d’eliminats, etz., en el moment que s’ha produït la protesta.

Art.48. Els anotadors en actiu no podran rebutjar el nomenament per actuar en un partit, a menys que
hi hagi motius degudament provats.
Art.49. Correspondrà al Comitè Català d’Anotadors la designació de col∙legiats per a partits oficials o
amistosos, en funció del que es diu al Reglament de Règim Intern o disposicions que el
substitueixin.
Art.50. Quan per qualsevol circumstància, no s’hagués procedit al nomenament d’anotadors pel
Comitè Català d’Anotadors o els nomenats no apareguessin o poguessin actuar, es procedirà de
la següent manera:
•

Si no es presentés l’anotador, es sol∙licitarà la presència d’un altre anotador que fos
present al camp. Si no hi hagués cap anotador es podrà optar per la següent mesura:
o Una reunió conjunta entre els responsables dels equips (2 de cada), amb la
finalitat de posar‐se d’acord per celebrar el partit.
o S’intentarà que la persona encarregada d’anotar el partit, tingui coneixements
bàsics per dur a terme amb garantia aquesta tasca.
o S’informarà als jugadors i per tant es vetllarà per la bona fe en les actuacions de
l’anotador assignat.
o Els tècnics dels dos equips, seran els màxims responsables de garantir que la
celebració del partit comenci i finalitzi sense aldarulls.
o En el cas de que l’anotador designat pel partit aparegués amb retard, s’informarà
a aquest la situació i ell serà l’encarregat de continuar amb el partit.
o En cas de no haver‐hi ningú amb suficients coneixements, l’àrbitre serà el
responsable d’anotar les carreres d’ambdós equips i farà constar a l’acta la falta
d’un anotador oficial.

CAPÍTOL VI:
DELS PARTITS I COMPETICIONS
Art.51. L’organització i control de les competicions catalanes de caràcter oficial corresponen a la
Federació Catalana de Beisbol i Softbol (FCBS).
Art.52. El Comitè de Competició de la FCBS, actuant en Ple, determinarà el Calendari de la temporada
Oficial de Joc i podrà modificar‐lo quan les circumstàncies ho justifiquin.
Art.53 Segons l’edat dels/les jugadors/es, les competicions s’ordenaran en les següents categories:
Sènior, Junior, Cadet, Infantil i Aleví en Beisbol, i Sènior, Open, Rookie i Mini en Softbol. A raó
de diferent grau dins d’una mateixa categoria, s’ordenaran per divisions d’ordre correlatiu.
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Art.54. Per poder participar en les competicions catalanes, els Clubs hauran d’efectuar la inscripció en
el formulari oficial que, totalment complimentat, haurà d’obrar en poder de la FCBS, dins del
plaç senyalat en la circular corresponent; abonar en el moment de la inscripció els drets de
participació que s’estableixin per cada temporada, o en tot cas posteriorment en un breu plaç
que no excedirà a l’inici de les competicions.
Art.55. Les competicions es podran jugar pel sistema de tots contra tots, per eliminatòries o mixtes.
Art.56. Les competicions de tots contra tots podran ser a una o més voltes. Per les que es celebrin a
una única volta, els partits es podran jugar en camp neutral o en el d’un dels implicats, previ
sorteig. Per les competicions amb número parell de voltes es farà de manera que tots els equips
juguin tantes vegades en el seu camp com en el dels seus contraris. Si la competició és d’un
número imparell de voltes, la última d’elles es jugarà com s’indica per les competicions d’una
única volta, y la resta com s’indica per les competicions de número parell de voltes.
Art.57. Les competicions per eliminatòries es podran jugar bé a un únic partit (exemple: semifinals), en
camp, del millor classificat, en camp neutral o en el de qualsevol dels implicats, o en una sèrie
de tres o de cinc partits (exemple: Play Off); en camp neutral o en el de qualsevol del implicats
o per meitat en cada camp, jugant‐se en aquest últim cas el partit de desempat si n’hi hagués,
en camp neutral o en el que es designi prèviament, això quedarà especificat en la circular o
normativa corresponent
Art.58. Tots els sorteigs que s’efectuïn per establir els calendaris i ordre de partits de competicions de
tots contra tots, o d’aparellaments dels equips per competicions per eliminatòries, seran
efectuats a la seu de la FCBS i podran, a desig dels implicats, fer‐se en públic i en el lloc i hora
que es determini prèviament, en aquest cas es comunicarà als interessats amb la suficient
antelació aquest acte.
Art.59. Tots els partits s’hauran de jugar en les dates senyalades per a ells en el calendari oficial, el qual
no podrà alterar‐se excepte en casos de força major i excepció de caràcter general acordada al
aprovar‐ne o modificar‐se aquest.
Art.60. Les bases per les que es regirà cada competició seran determinades per la FCBS, de conformitat
amb l’assenyalat en aquest Reglament.
Art.61. En qualsevol competició és obligatori el control de documents de reconeixement dels
participant en la mateixa. Aquest control l’efectuarà l’Àrbitre Principal o qualsevol dels
membres federatius al començament de la competició.
Els únics documents vàlids per el reconeixement de la identitat d’un participant serà el
Document Nacional d’Identitat, el Passaport o el Carnet de Conduir pels participants espanyol, i
la Targeta d’Identitat o de Residencia o el Passaport pels participants estrangers.
Abans d’iniciar‐se el primer partit que jugui un equip a la competició, l’Àrbitre Principal o
qualsevol dels membres federatius, efectuaran un reconeixement presencial d’identitat dels
jugadors que estiguin inscrits i que es trobin presents al camp. L’àrbitre Principal o qualsevol
dels membres federatius visionarà el document acreditatiu de cada un dels jugadors en
presència del mateix, comprovant que la seva identitat sigui correcta i concordi amb el llistat de
jugadors inscrits.
Si un jugador inscrit no estigués present en el primer partit, haurà de sotmetre’s a un
reconeixement presencial de la seva identitat abans del primer partit en que sigui alineat. En
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qualsevol cas, tots el jugadors que siguin alineats durant la competició s’han d’haver sotmès,
com a mínim, a un reconeixement presencial.
En el cas que una persona intentés suplantar la identitat de un dels jugadors inscrits, no es
permetria l’alineació de la mateixa, havent l’Àrbitre Principal o qualsevol dels membres
federatius enviat un informe al Jutge Únic de Competició per a que aquest apliqui les sancions
oportunes segons el RRD.
Si no es té un d’aquests documents, el participant només estarà autoritzat a intervenir al partit
si és personalment reconegut i identificat per l’Àrbitre Principal o qualsevol dels membres
federatius. En aquest cas s’haurà de fer constar aquesta situació a l’acta del partit, amb la
signatura de l’interessat i de l’oficial que l’identifiqui. A més l’equip al què pertanyi el
participant serà sancionat amb una multa de sis euros (6,00€).
Els equips tenen la facultat, si ho desitgen, de visionar els documents de reconeixement
presentats per l’equip contrari. Aquesta facultat només podrà ser exercitada, abans del partit,
pel Delegat d’equip o pel tècnic del mateix (un dels dos), en presencia de l’Àrbitre Principal o
qualsevol dels membres federatius.
Art.62 Tots el partits de competició oficial es jugaran en divendres tarda, dissabte matí o bé per la
tarda, diumenge o festiu, i només es celebraran en data laboral en previ acord entre els Clubs
implicats, confirmat per la FCBS. També es podran jugar els partits en dies laborals quan
corresponguin a competicions que es celebren per concentració.
Els equips afectats pels partits aplaçats hauran d’acordar immediatament una nova data i hora
de celebració del o dels partits, sense que interfereixin per res el calendari ja establert, fent
constar l’acord amb la signatura dels seus respectius Delegats i la del Comissari Tècnic en l’acta
del partit interromput o aplaçat. En aquest cas s’haurà d’usar el document específic
corresponent.
En cas de no existir acord serà la FCBS qui determinarà la nova data i hora de celebració, sense
possibilitat d’apel∙lació, encara que aquesta sigui entre setmana.
Quan el terreny de joc disposi de llum artificial, es podran disputar partits nocturns.
Abans de començar la segona volta d’una competició, s’hauran d’haver jugat tots els partits de
la primera volta.
Excepcionalment, el Comitè de Competició podrà acordar l’aplaçament d’un partit per una data
en que s’estigui disputant la segona volta d’una competició, que només en aquest cas
començarà sense que s’hagin disputat tots els partits de la primera.
La FCBS podrà aplaçar o suspendre qualsevol partit, variar l’hora d’inici o aplaçar o suspendre
parcialment o definitivament la pròpia competició en qualsevol moment, en casos molt
extraordinaris i de força major, quan les circumstàncies així ho aconsellin, per vetllar per un bon
fi de la mateixa o per evitar perjudicis més greus.
Art.63. Una vegada establert el calendari d’una competició s’entén la obligació de jugar‐la plenament
per part de tots el Clubs / equips inscrits.
Art.64. A l’establir les classificacions quan un equip es retiri o sigui sancionat amb l’exclusió d’una
competició de tots contra tots, es considerarà com si no hagués intervingut en la mateixa i, per
tant, no puntuarà ni a favor ni en contra dels altres en la classificació general, excepte que la
retirada o exclusió tingui especialment efecte amb relació a la fase final de la competició, en tot
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cas es donaran per perduts tots els partits que restin per jugar, amb el resultat de 9 carreres a 0
(beisbol sènior i junior), 7 carreres a 0 (beisbol cadet, i softbol sènior i open), o 6 carreres a 0 (
beisbol infantil i aleví, i softbol mini i rookie).
Art.65. Si a l’acabar una competició de tots contra tots o per eliminatòries, dos o més equips
estiguessin empatats, s’establirà la classificació final d’acord amb els resultats obtinguts en els
partits jugats entre ells. L’equip que tingués alguna incompareixença ocuparà l’últim lloc entre
els empatats.
Si desprès d’aplicar l’anterior seguís l’empat, la classificació definitiva s’establirà segons els
següents criteris:
BEISBOL / SOFTBOL
•

Número de carreres permeses en els partits entre els equips empatats.

•

Si després d’aplicar el previst en el punt anterior seguís l’empat, menys carreres permeses
en els enfrontaments directes.

•

Si després d’aplicar el previst en el punt anterior seguís l’empat, menys carreres permeses
en tota la competició.

•

Si després d’aplicar el previst en el punt anterior seguís l’empat, el número de carreres
permeses en els partits entre els equips empatats, dividit pel número d’entrades jugades
en defensa.

•

Si després d’aplicar el previst en el punt anterior seguís l’empat, el número de carreres
netes permeses en els partits entre els equips empatats, dividit pel número d’entrades
jugades en defensa.

•

Si després d’aplicar el previst en els punts anteriors seguís l’empat, el promig més alt de
bateig en els partits jugats entre els equips empatats.

•

Si després d’aplicar el previst en els punts anteriors seguís l’empat, sorteig a cara o creu.

Art.66. Només es podrà suspendre un partit per impossibilitat total del desenvolupament del joc, a
causa de l’estat impracticable del terreny o per decisió de l’àrbitre principal, sempre i quan la
justificació de l’àrbitre sigui considerada correcte per tots els implicats.
Art.67. Quan a l’hora fixada pel començament d’un partit estigués plovent, els àrbitres i els equips
implicats hauran de percebre a cobert en el terreny de joc per un plaç no menor a mitja hora, a
l’espera d’esgotar totes les possibilitats de celebrar el partit.
Després d’aquesta espera, els àrbitres decidiran si el camp es troba o no en condicions d’iniciar‐
se el partit, o d’esperar una altra mitja hora abans de prendre una decisió definitiva. Si abans
d’aquest plaç es pogués començar el mateix, l’àrbitre principal així ho ordenarà.
Art.68 L’assenyalat en l’article anterior serà igualment d’aplicació en els casos de suspensió de partits
ja començats, per la pluja, per fallida d’il∙luminació de la instal∙lació o per una altra causa de
força major.
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Art.69 En cas de que per suspensió d’un partit després d’haver començat s’hagi de continuar en una
altra data o que es procedís a celebrar el partit de desempat corresponent a la sèrie, només
podran alinear‐se vàlidament en la continuació o en el partit de desempat, sigui la que sigui la
data en què aquest últim es jugui, els jugadors/es que reglamentàriament puguin alinear‐se en
el moment de la suspensió.
Art.70. A més de l’assenyalat en el Reglament Oficial de Joc, un partit es suspendrà a petició d’un dels
equips quan essent l’hora de començar el mateix no s’hagin presentat en el terreny de joc,
degudament equipats, els jugadors/es de l’equip contrari en número suficient o, tractant‐se de
l’equip visitant, quan després de transcorreguts 15 minuts de l’hora en que havia de començar
el partit, aquest no pugui iniciar‐se per causes imputables al Club local, com les deficiències en
el terreny de joc que no es puguin arreglar segons l’àrbitre, ocupació del camp per elements
aliens al Club, etc., sancionant el Club infractor com si es tractés d’una incompareixença.
Art.71. Per respecte a la puresa de l’esport, queda rigorosament prohibit als Clubs cedir directa o
indirectament un partit al contrari en qualsevol competició, estipular entre els dos implicats un
resultat de compromís, o que un altre aliè a aquests realitzi gestions que obeeixin al propòsit
d’aconseguir una finalitat similar, ja sigui per interès propi, o per tercers.
En el cas que l’acció es fes sobre un o varis jugadors/es d’un equip, sense coneixement del Club,
aquest quedaria exempt de responsabilitats.
Art.72. El desenvolupament tècnic dels partits s’ajustarà al preceptuat a les Regles Oficials del Joc
adoptades per la FCBS i desenvolupades en el present Reglament General i de Competicions.
Art.73 Quan les característiques del terreny de joc ho facin necessari, podran establir‐se regles
especials de camp, que hauran de ser les mateixes per tota la temporada i aprovada abans del
començament per la FCBS.
Art.74. L’equip local serà sempre el que jugui a casa, figurant en primer lloc al calendari oficial.
Art.75. Per les pràctiques d’escalfament es seguirà l’indicat en els paràgrafs següents:
Pràctica de bateig: L’equip local disposarà del terreny de joc durant trenta minuts (30 min.), des
d’una hora i mitja fins a una hora abans de la oficial del començament del partit. L’equip
visitant disposarà igualment de trenta minuts (30 min.), des d’una hora a mitja hora abans de la
oficial del començament del partit.
Pràctica de quadre: L’equip local disposarà del terreny de joc durant deu (10) minuts, des de
mitja hora a vint minuts abans de l’hora oficial del començament del partit. L’equip visitant
disposarà igualment de deu (10) minuts, des de vint minuts a deu abans de l’hora oficial del
començament del partit.
Els escalfaments comencen una hora i mitja (1.30h) abans de l’hora del partit:
Pràctica de Bateig Equip Local:
Pràctica de Bateig Equip Visitant:
Pràctica de Quadre Equip Local:
Pràctica de Quadre Equip Visitant:
Condicionament del camp:
Reunió tècnica a HOME:

30 minuts.
30 minuts.
10 minuts.
10 minuts.
6/8 minuts.
2/4 minuts.
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Els últims deu minuts anteriors a l’hora oficial del començament del partit s’utilitzaran sempre
pel condicionament el terreny de joc i marcatge de línies. A més es realitzarà la reunió entre
àrbitre/s i tècnics dels dos equips.
En els partits quan no sigui possible utilitzar els horaris de pràctica d’escalfament que
s’indiquen en els punts anteriors, sempre a criteri de l’àrbitre principal o d’acord comú entre els
membres de cada equip, no s’efectuarà la pràctica de bateig i es durà a terme la pràctica de
quadre (cinc minuts per cada equip), de manera que el partit comenci sempre sense retard
sobre l’hora oficial del començament del mateix.
En cap cas variarà l’horari de les pràctiques d’escalfament per absència o retràs de qualsevol
dels equips participants que, per dit motiu, perdrà el seu dret a les pràctiques previstes fins
l’horari desaprofitat.
Art.76. Els equips locals escolliran el dogout que ocuparan en el seu terreny de joc, que no podran
variar en tota la competició, comunicant‐ho per escrit a la FCBS i a la resta d’equips participants
abans del seu inici.
A les Competicions per Concentració, l’equip que actuï com a local ocuparà el dogout de la 3a
base i l’equip visitant la de la 1a base. Si en una d’aquestes competicions un equip juga en el
seu camp podrà utilitzar dogout que utilitza habitualment.
Només podran estar a la banqueta els titulars de Llicència Federativa vigent, jugadors/es,
tècnics, delegat o auxiliars, feta a favor de l’equip que hagi d’utilitzar el mateix. Podrà estar
també a la banqueta un bat‐boy o una bat‐girl que haurà d’estar uniformat, tenir llicència
federativa i portar casc reglamentari.
Els àrbitres vetllaran en tot moment per l’estricte compliment d’aquesta norma, expulsant
l’infractor. L’equip infractor serà sancionat amb una multa de 12 euros.
Està totalment prohibit l’ús i el consum d’alcohol y tabac a les banquetes i sobre el terreny de
joc. L’àrbitre expulsarà l’infractor/a, desprès d’haver‐lo avisat i sobre una reincidència.
Art.77. Cada categoria serà reglamentada amb limitacions o bé d’horaris o bé de carreratge que haurà
de ser d’aplicació dels oficials que hi hagin al terreny de joc i que es trobaran especificades en
els Reglaments Específics per categories.
Art.78. No es podrà utilitzar el batedor designat a les competicions catalanes de beisbol de las
categories junior i inferiors. Aquesta norma no serà aplicada pels jugadors/es de categoria
junior que participin en competicions de categoria sènior.
No es podrà utilitzar Jugador/a Assignat/da a les competicions catalanes de softbol de les
categories mini i rookie.
Art.79. Quan en un partit de Competició Catalana es produeixi una reclamació per una presumpta
aplicació incorrecta del Reglament Oficial de Joc, es pararà el joc procurant una solució
acceptada per totes les parts prèvia a la seva represa. No obstant, si la solució no fos acceptada
per alguna de les parts, l’equip en qüestió podrà protestar el partit. La protesta l’haurà de
realitzar l’entrenador de l’equip i haurà d’anunciar‐la a l’àrbitre principal abans que es
produeixi qualsevol altra jugada o intent de jugada. El joc es pararà un màxim de cinc minuts,
durant els quals s’haurà d’entregar la protesta per escrit a l’àrbitre principal, indicant en la
mateixa la regla infringida. La protesta haurà d’anar acompanyada d’un dipòsit de cent euros
(100,00€).
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Una vegada finalitzat el partit, l’àrbitre principal indicarà a l’acta que el joc ha estat protestat,
enviant la protesta i el dipòsit, juntament amb l’acta, a la FCBS. Ambdós equips, a l’igual que
l’àrbitre, podran remetre un informe complementari, abans de les 48 hores següents a la
finalització del partit, a la FCBS. Qualsevol protesta que incompleixi les condicions reflectides
en aquest article no serà acceptada. (art. 76.2 del Reglament de Règim Disciplinari).
El dipòsit de cent euros (100,00€) serà retornat únicament en aquells suposats d’estimació total
o parcial de la protesta.
A les competicions per concentració, s’actuarà en aquests casos conforme a l’establert a
l’article 97 del Reglament de Règim Disciplinari.
Art.80. L’ordre de bateig s’haurà d’entregar a l’àrbitre principal pels entrenadors respectius, atenent‐
ne al establert a les Regles Oficials de Joc, incloent‐hi les dades següents:
•
•
•
•
•
•

Ordre de bateig.
Posició en el camp.
Nom i cognoms dels jugadors/es.
Número de l’uniforme dels mateixos que serà indispensable ostentar.
Número de llicència.
Firma de l’entrenador.

Art.81. L’equip local és el responsable de l’ordre públic dins del recinte en el que es trobi el terreny de
joc, abans, durant i després de cada partit.
Per a les competicions per concentració les obligacions d’ordre públic les assumeix el Comitè
Organitzador.
Art.82. Els Comitès Tècnics Catalans nombraran Comissaris Tècnics per les finals de les competicions
catalanes o campionats per concentració, els quals les seves funcions venen especificades a l
Reglament de la RFEBS (Annex III).
Art.83. Totes les competicions organitzades per la FCBS es regiran pels seus respectius Reglaments de
Bases.

CAPÍTOL VII
DELS TERRENYS DE JOC
Art.84. Únicament es podran celebrar els partits oficials en camps inscrits a nom dels clubs afiliats, bé
sigui de la seva propietat o cedits per organismes públics o per arrendament, sempre que hagin
estat homologats per la FCBS, previ reconeixement i comprovació de les seves condicions
tècniques i reglamentaries per als partits.
Art.85. L’homologació de terrenys de joc certificat per la FCBS serà vàlid sempre i quan no hi hagi
modificacions de característiques o mesures. Si això es produís, haurà de comunicar‐se per
escrit a la FCBS, qui procedirà a reglamentar la possible nova homologació.
Art.86. L’homologació d’un terreny de joc haurà de ser sol∙licitada a la FCBS per escrit pel club o
associació interessada. Les despeses ocasionades (desplaçaments, dietes, ets.,) per a la primera
homologació d’un terreny de joc serà a compte de la FCBS. Les despeses ocasionades en
següents homologacions d’un mateix terreny de joc seran a compte dels sol∙licitants.
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Art.87. No serà autoritzat cap terreny de joc de superfície notablement irregular, que sigui pedregós,
que tingui obstacles a l’interior, o qualsevol altre desperfecte que perjudiqui el normal
desenvolupament del partit o pugui ser perillós pels participants.
Art.88. Els terrenys de joc, hauran d’estar degudament marcats abans d’iniciar‐se el partit, tenint en
compte el següent:
•
•
•
•

Línies de Foul.
Calaixos de Bateig.
Calaixos dels Coachs.
Segons el terreny de joc, les línies per limitar el camp en cas d’haver‐hi descompensació
entre una zona del camp i una altra.

Art.89. Es condició indispensable per a l’homologació d’un terreny de joc en el que s’hagin de disputar
partits oficials que, com a mínim hi hagi els següents requisits:
•
•
•
•

Vestuaris independents a cada equip.
Vestuari independent per a l’àrbitre/s.
Mitjans per fer copies de l’anotació oficial. Fax o Fotocopiadora.
Zona d’anotació amb un mínim d’una taula i una cadira amb bones condicions. Zona amb
bona visibilitat.

Art.90. Queda totalment prohibit que jugadors/es, tècnics o delegats de qualsevol equip realitzin cap
acció que pugui perjudicar a l’estat del terreny de joc i del camp, com trencar seients, portes,
serveis banquetes, tanques del camp, etz,.
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