FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
CIR. TEC.: 25/15
Reg Sortida: 40.15
REF.: COPA CATALUNYA NORMES LIMITACIIONS ENTRADES LLANÇADORS/ES

NORMES LIMITACIÓ D’ENTRADES DELS LLANÇADORS/ES PER CATEGORIES
SOFTBOL
Categoria Cadet: Una llançadora amb edat Cadet només podrà llançar un màxim de dotze (12)
eliminades per partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria
infantil, només podrà llançar un màxim de nou (9) eliminades.

Categoria Juvenil: Una llançadora amb edat Junior només podrà llançar un màxim de quinze
(15) eliminades per partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria
cadet, només podrà llançar un màxim de dotze (12) eliminades.

Categoria Sènior: Una jugadora de categoria sènior no tindrà límit d’entrades llançades. En el
cas de jugadores juvenils, el límit serà el de la seva categoria.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BEISBOL
Aleví:

1.1. Podrà llançar un màxim de dos (2) entrades per partit de lliga regular.

Infantil:

4.8. Un pitcher infantil que actui en la seva categoria no pot llançar en la categoria
superior en el mateix dia. En cas de fer‐ho en dies consecutius, es regirà per les
mateixes normes de Play‐Off.
4.8.1. Un pitcher infantil quan actui en la categoria superior ho farà amb les limitacions
pròpies de la seva edat, amb la distància especificada en el punt 4 de la norma Sub‐16.
4.8.2. En partits de Play‐Oﬀ o partits jugats en dies consecutius el llançador podrà
actuar un total de sis (6) entrades. Essent tres (3) el màxim per partit (un torn complet ‐
1 TPA‐ d’un batedor serà considerat una entrada).
4.8.3. En partits jugats en el mateix dia (El cas de la doble jornada), el llançador podrà
actuar un total de cinc (5) entrades. Essent tres (3) el màxim per partit (un torn complet
‐1 TPA‐ d’un batedor serà considerat una entrada).
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Sub16:

5.2.1 Podrà llançar‐se un màxim de quatre (4) entrades per partit (excepte en els
partits de Play‐Off). Un torn complet ‐1 TPA‐ d’un batedor serà considerat una entrada
llançada.
6. En partits de Play‐Oﬀ o partits jugats en dies consecutius el llançador podrà actuar
un total de vuit (8) entrades. Essent quatre (4) el màxim per partit (un torn complet ‐1
TPA‐ d’un batedor serà considerat una entrada.
6.1 En Play‐Oﬀ tots els llançadors d’edat Sub‐16 hauran de situar‐se des dels damunt
del monticle i per tant no podrà ser usada la Regla 4.1 d’aquesta normativa específica.
Sub20:

4.4 En partits de Play‐Oﬀ o partits jugats en dies consecutius el llançador podrà actuar
fins a un màxim de deu (10) entrades en un sol partit, o bé en el cap de setmana
(Al reglament fica que en cas de Play‐off son més les entrades que és poden llançar, però com
estem a la final de la Copa Catalunya, la limitació dels llançadors serà de 10 entrades en el total
de semifinal i final de la Copa Catalunya)
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