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SUB-16
1. ALINEACIÓ
1.1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadores,
podent ser aquests de la categoria Sub-16 o de la immediata inferior. Les jugadores que
arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporar-se al seu equip i participar en el
mateix, previ reconeixement del control de documents establert.
1.2. Totes les jugadores que estiguin en el line-up, hauran de jugar un mínim de tres (3) entrades
completes i un torn al bat.
1.3. En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que totes les jugadorse
presents en el roster han de jugar, existiria la possibilitat de que alguna jugadora es lesiones
abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadores al terreny de joc. En aquest
cas, i per no perdre per FORFEIT, S’AUTORITZA A UTILITZAR LA PRIMERA JUGADORA QUE
HAVIA ESTAT SUBSTITUIDA (La primera jugadora que s’ha canviat i que es trobi a la
banqueta).
1.4. Podran incloure’s al Roster un número il·limitat de nois d’edat màxima Sub-13 Beisbol (2007 a
2009), però només es permetrà alinear-ne a dos (2) de forma simultània i aquests podran
jugar a les posicions d’exterior dret i exterior esquerre. En l’ordre, la bat hauran d’apareixer en
8è i 9è lloc.
2. DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits tindran una durada de sis (6) entrades o una durada màxima de dues hores (2h.), si
en el moment en que l’àrbitre declara el 3r Out d’una entrada completa i no s’ha arribat al
límit de les 2h en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada essent aquesta l’última.
2.2. En cas de finalitzar el partit empatat, ja sigui per límit de temps o per límit d’entrades, es
continuaran jugant entrades extres en el format tie break softbol, fins a obtenir un resultat de
desempat.
2.3. Un partit es podrà donar per finalitzat quan:
•
•

A partir de la 4ª entrada, hi hagi diferència de 15 carreres.
A partir de la 5ª entrada, hi hagi diferència de 10 carreres.

3. LLANÇADORA
3.1. Una llançadora amb edat Sub-16 només podrà llançar un màxim de dotze (12) eliminades per
partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria Sub-13 només
podrà llançar un màxim de nou (9) eliminades.
3.2. Pels partits de Play-Off, una llançadora podrà actuar com a tal al partit següent. Però sempre
s’haurà de respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria i partit.
3.3. La pitcher podrà llançar la pilota en moviment de “molinet” o “pèndol” indistintament.

	
  
Web:	
  www.fcbs.cat	
  

	
  

2	
  

FEDERACIÓ	
  CATALANA	
  DE	
  BEISBOL	
  I	
  SOFTBOL	
  
REGLAMENT	
  ESPECÍFIC	
  PER	
  CATEGORIES	
  SOFTBOL	
  2020	
  
4. SISTEMA DE JOC
4.1. Les entrades es donaran per finalitzades en el moment en que un equip arribi a les cinc (5)
carreres. En el cas de produirse un HOME RUN (fora del camp), comptaran totes les carreres
que s’hagin impulsat pel batedor del HOME RUN i la seva pròpia.
5. TERRENY DE JOC
La distància entre el home i la goma de llançar serà de 12,19 m.
6. NO ES PERMET
6.1. La Base per Boles Intencional.
6.2. L’ús de la batedora designada.
6.3. Jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl·lics.
7. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF/ESF (versió 20182022 http://www.europeansoftball.org/data/documents/3/11/178_2018-2021-WBSC-Fast-PitchPlaying-Rules-FINAL-12118.pdf), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en
aquestes bases.
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OPEN
1. ALINEACIÓ
En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadores, podent
ser aquests de la categoria Sub-16, Sub-19 o Sènior, però en cap cas es podrà alinear jugadores de
categoria Sub-13. Les jugadores que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporarse al seu equip i participar en el mateix, previ reconeixement del control de documents establert.
2. DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits tindran una durada de set (7) entrades o una durada màxima de dues hores (2h.),
si en el moment en que l’àrbitre declara el 3r Out d’una entrada completa i no s’ha arribat al
límit de les 2h en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada essent aquesta l’última.
2.2. En cas de finalitzar el partit empatat, ja sigui per límit de temps o per límit d’entrades, es
continuaran jugant entrades extres en el format tie break softbol, fins a obtenir un resultat de
desempat.
2.3. Un partit es podrà donar per finalitzat quan:
•
•

A partir de la 4ª entrada, hi hagi diferència de 15 carreres.
A partir de la 5ª entrada, hi hagi diferència de 10 carreres.

3. LLANÇADORA
3.1. Una jugadora de categoria Sènior i Sub-18 només podrà llançar un total de quinze (15)
eliminades per partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria Sub16, només podrà llançar un màxim de dotze (12) eliminades, i totes ho hauran de fer des de la
distància de 13,11 metres.
3.2. Pels partits de Play-Off, una llançadora podrà actuar com a tal al partit següent. Però sempre
s’haurà de respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria i partit.
4. SISTEMA DE JOC
Les entrades es donaran per finalitzades en el moment en que un equip arribi a les cinc (5)
carreres. En el cas de produirse un HOME RUN (fora del camp), comptaran totes les carreres que
s’hagin impulsat pel batedor del HOME RUN i la seva pròpia.
5. TERRENY DE JOC
La distància entre el home i la goma de llançar serà de 13,11 metres
6. ESPECIAL CATEGORIA
El Comitè de Competició de la FCBS acceptarà jugadores de categoria sènior que participin a
LNSDH (Liga Nacional Sófbol División de Honor), segons el nivell i participació a l’equip de LNSDH.
7. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF/ESF (versió 20182022
http://www.europeansoftball.org/data/documents/3/11/178_2018-2021-WBSC-Fast-PitchPlaying-Rules-FINAL-12118.pdf ), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en
aquestes bases.
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SÈNIOR
1. ALINEACIÓ
En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadores, podent
ser aquests de la categoria Sub-16, Sub-19 o Sènior, però en cap cas es podrà alinear jugadores de
categoria Sub-13. Les jugadores que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporarse al seu equip i participar en el mateix, previ reconeixement del control de documents establert.
2. DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits tindran una durada de set (7) entrades o una durada màxima de dues hores (2h.),
si en el moment en que l’àrbitre declara el 3r Out d’una entrada completa i no s’ha arribat al
límit de les 2h en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada essent aquesta l’última.
2.2. En cas de finalitzar el partit empatat, ja sigui per límit de temps o per límit d’entrades, es
continuaran jugant entrades extres en el format tie break softbol, fins a obtenir un resultat de
desempat.
2.3. Un partit es podrà donar per finalitzat quan:
•
•
•

A partir de la 4ª entrada, hi hagi diferència de 15 carreres.
A partir de la 5ª entrada, hi hagi diferència de 10 carreres.
A partir de la 6ª entrada, hi hagi diferència de 7 carreres.

3. LLANÇADORA
3.1. Una jugadora de categoria sènior no tindrà límit d’entrades llançades. En el cas de jugadores
Sub-18, el límit serà el de la seva categoria, quinze (15) eliminades per partit.
3.2. Pels partits de Play-Off, una llançadora podrà actuar com a tal al partit següent. Però sempre
s’haurà de respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria i partit.
4. TERRENY DE JOC
La distància entre el home i la goma de llançar serà de 13,11 metres.
5. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF/ESF (versió 20182022
http://www.europeansoftball.org/data/documents/3/11/178_2018-2021-WBSC-Fast-PitchPlaying-Rules-FINAL-12118.pdf ), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en
aquestes bases.
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SÈNIOR MÀSTERS
1. ALINEACIÓ
1.1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadors/es,.
Els jugadors/es que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporar-se al seu
equip i participar en el mateix, previ reconeixement del control de documents establert.
1.2. Els equips podran ser mixtes.
1.3. Les alineacions podran constar de un mínim de 9 i un màxim 10 jugadors/es (veure punt 1.4
d’aquest reglament), a decisió del mànager de l’equip, la quantitat no podrà variar durant tot
el partit, es a dir, l’equip que comenci amb 9 jugadors/es haurà de finalitzar amb aquesta
quantitat, sense poder incorporar un nou jugador per arribar als 10.
1.4. Nomès en el cas de presentar 12 jugadors/es al Line up, el mànager podrà optar per alinear a
10 jugadors/es al Line up.
1.5. Cap jugador/a d’aquesta categoria podrà participar amb els equips Slowpitch.
2. DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits tindran una durada de set (7) entrades o una durada màxima d’una hora i mitja
(1:30h.), si en el moment en que l’àrbitre declara el 3r Out d’una entrada completa i no s’ha
arribat al límit de les 1:30h en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada essent
aquesta l’última.
2.2. En cas de finalitzar el partit empatat, ja sigui per límit de temps o per límit d’entrades, es
continuaran jugant entrades extres en el format tie break softbol, fins a obtenir un resultat de
desempat.
2.3. Un partit es podrà donar per finalitzat quan:
•
•
•

A partir de la 3ª entrada, hi hagi diferència de 15 carreres.
A partir de la 4ª entrada, hi hagi diferència de 10 carreres.
A partir de la 5ª entrada, hi hagi diferència de 7 carreres.

3. LLANÇADOR/A
3.1. El moviment del llançador/a:
1. Sempre haurà d’estar col·locat amb el seu cos i les puntes dels peus de front a
“home”, els dos peus han d’estar en contacte amb la goma a l’inici del llançament,
i els seus hombros en linea amb la primera i tercera base.
2. Desprès de prendre la senyal, haurà de dur el seu cos a una parada completa amb
la bola i ambdues mans de front al cos, almenys durant dos (2) segons i no més
de deu (10) segons.
3. Qualsevol moviment de retrocés del peu, serà considerat una acció il·legal.
4. El moviment de càrrega del llançament serà el mateix que el moviment per llançar
la pilota, no es permetrà doblegar el braç en el moviment de càrrega, i si que es
podrà girar el cos pel llançament.
5. En el moviment de càrrega del llançament - la mà a l’hora de llançar no podrà
passar de l’alçada del centre del cap.
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6. En el moviment de llançar la pilota - el colze i el braç han d’estar prop del cos
sempre.
3.2. Es podran llançar efectes, sempre que la mà alhora de llançar vagi de front.
3.3. El hit by pitch “bola golpejada” al batejador, serà considerat com una base per aquest, per
tant avançarà a primera base.
4. SISTEMA DE JOC
4.1. Durant les tres (3) primeres entrades, es donarà aquesta per finalitzada en el moment en que
un equip arribi a les cinc (5) carreres. A partir de la quarta (4) entrada, no hi haurà limitació
de carreres. En el cas de produïr-se un HOME RUN (fora del camp), comptaran totes les
carreres que s’hagin impulsat pel batedor del Home Run i la seva pròpia.
4.2. Un batedor que arribi als dos strikes, podrà fer un foulball, al segon serà declarat OUT.
4.3. Un equip podrà col·locar 10 jugadors/es al lineup, sent 10 batejadors/es i 10 defensors/es,
jugant amb el shortfield (SF o 10); també s’acceptarà jugar amb 10 batejadors/es però
mantenint 9 defensors, aquest batejador es dirà batejador extra (EP)
4.4. S’accepten les regles oficials del softbol, i així els canvis i funcionaments dels jugadors/es
obridors, substituïts, jugadors designats, flex, ...
5. TERRENY DE JOC
La distància entre el home i la goma de llançar serà de 13,11 metres.
6. NO ES PERMET
6.1. Fer toc de bola
6.2. Fer ús de spikes, nomes es podran fer ús de tacs de goma.
7. ESPECIAL CATEGORIA
7.1. La bola serà “Softie” (Tova) i de 12 polzades.
7.2. Està permès robar bases o obrir d’aquesta, quan el llançador deixi anar la pilota, en cas de no
complir-ho serà considerat out el corredor.
7.3. Els corredors podran lliscar a les bases.
7.4. Serà d’obligació fer ús del casc els batedors/es i corredors/es.
7.5. Podrà participar cada partit 1 jugador de categoria Sènior 1a Divisió, aquest podrà variar cada
partit.
7.6. En els partits que algun equip hagi de desplaçar-se més de 70km (exemple: Tarragona i Vilaseca), s’esperarà fins a 15 minuts abans de ser declarat el forfeit, per la incompareixença d’un
equip.
7.7. Es designarà anotador/a oficial per cada jornada.
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7.8. L’equip que no tingui la mateixa uniformitat per tot l’equip, serà declarat forfeit. Per tant tots
els jugadors/es hauran de dur la mateixa gorra, casaca de joc i pantaló.
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SLOWPITCH
1. ALINEACIÓ
1.1. Els equips hauran de ser mixtes, mínim cada roster haurà de tenir 2 jugadores i serà
d’obligació que en el transcurs del partit sempre n’hi hagi una alineada.
1.2. El Line-‐‑Up haurà de ser entregat 15 minuts abans de l’inici del partit, a l’àrbitre.
1.3. Les alineacions podran constar d’un mínim de 8 i un màxim de 10 jugadors/es (Excepció:
veure punt 4.3 d’aquest reglament).
1.4. Els canvis es notificaran a l’àrbitre.
1.5. No hi haurà limitació en els canvis, per tant, es podrà entrar i sortir lliurement.
1.6. Cap jugador/a d’aquesta categoria podrà participar amb els equips Sènior Màsters.
2. DURADA DELS PARTITS
2.1. El partit es donarà per finalitzat desprès de 6 entrades.
2.2. No hi haurà diferència de carreres.
2.3. L’horari màxim de partit serà d’una hora i quart (1.15h.)
2.4. Arribats al límit horari, es finalitzarà l’entrada, en el cas que sigui necessari.
3. LLANÇADOR/A
3.1. El llançador/a haurà de mantenir contacte amb els dos peus damunt de la goma de llançar
abans d’iniciar el moviment per realitzar el llançament.
3.2. Les puntes dels dos peus hauran d’estar sempre en direcció cap a la base de “home”.
3.3. El llançament s’haurà de fer en “pèndul” no es permetrà el “molinet”.
3.4. La mà de llançar no podrà sobrepassar l’espatlla alhora de llançar la pilota.
3.5. Un moviment il·legal.
3.6. No es permet llançar cap efecte i de cap altre forma que no sigui amb el palmell de la mà de
front al batejador .
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4. SISTEMA DE JOC
4.1. Es podrà finalitzar el partit empatat.
4.2. Un equip pot defendre col·locant cada jugador/a a les posicions habituals i afegint un quart
exterior, havent-‐‑hi 10 jugadors/es a la defensa, que es dirà Shortfield (SF).
4.3. Un equip podrà col·locar 11 batejadors/es al lineup, però mantindrà el màxim de 10 defensors.
4.4. Un batedor que arribi als dos strikes, podrà fer un foulball, al segon serà declarat OUT.
4.5. El màxim de carreres per entrada serà de 5. A menys que es realitzi un homerun (fora del
camp) en que valdran totes les carreres, podent arribar al màxim de 8 carreres en una sola
entrada (4 carreres... bases plenes i homerun, es comptabilitzen totes)
4.6. Els outs a home es faran només trepitjant la base i no tocant al corredor, per així evitar
col·lisions.
4.7. La primera base serà doble, la del defensor/a serà la de color blanc i la del corredor/a serà de
color taronja.
4.8. Es pot fer la jugada de trepitja i còrrer desprès d’un fly.
5. TERRENY DE JOC
Distàncies:
o
o
o

Entre bases: 18,29 m. - 20 m.
Des de la goma de llançar: 15 m.
Outfield: mínim 60 m. – màxim 80 m.

6. NO ES PERMET
6.1. Fer toc de bola.
6.2. Avançar les bases robant.
6.3. Lliscar a les bases, en cas de fer-ho serà considerat out.
7. ESPECIAL CATEGORIA
7.1. Serà d’obligació fer ús del casc els batedors/es i corredors/es
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7.2. El receptor es situarà dret darrera de la zona de bateig i no serà necessari que dugui els
implements habituals.
7.3. La bola serà “Softie” (Tova) i de 12 polzades.
7.4. Es fara ús de la regla d’infield fly.
7.5. La zona d’strike serà totes les boles que caiguin en la zona marcada en groc a la foto
d’aclariment, que tindrà una mesura d’ 1 metre per 0.75 metres començant des del final del
calaix de bateig, juntament amb el home plate.
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