
Quadre	  Resum	  Reglaments	  Específics	  per	  categories	  Beisbol	  2020

PlayballCAT Mini	  beisbol Sub-‐12 Rookie Sub-‐14 Sub-‐16 Sub-‐18 Sènior	  2a	  Divisió Sènior	  1a	  Divisió

Edat	  naixament Iniciació 2010	  -‐	  2011 2008	  -‐	  2009 2005	  -‐	  2006	  -‐	  2007 2006	  -‐	  2007 2004	  -‐	  2005 2002	  -‐	  2003 2001	  -‐	  Anterior 2001	  -‐	  Anterior

Mínims	  al	  Roster 5	  jugadors	  

Gènere	  grup Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte

Entrenador/a	  -‐	  Delegat/da 1	  responsable	  (amb	  llicència) 1	  responsable	  (amb	  llicència) 1	  tècnic/a	  Niv.	  1	  +	  1	  delegat/da 1	  responsable	  (amb	  llicència) 1	  tècnic/a	  Niv.	  1	  +	  1	  delegat/da 1	  tècnic/a	  Niv.	  1	  +	  1	  delegat/da 1	  tècnic/a	  Niv.	  1	  +	  1	  delegat/da 1	  responsable	  (amb	  llicència) 1	  tècnic/a	  Niv.	  2	  +	  1	  delegat/da

Durada	  Partits -‐ 6 6 6 7 7 9 7 9

5ª	  -‐	  3h
7ª	  -‐	  3,30h

5ª	  -‐	  15	  carreres 5ª	  -‐	  15	  carreres
6ª	  -‐	  12	  carreres 5ª	  -‐	  15	  carreres 6ª	  -‐	  12	  carreres
7ª	  -‐	  10	  carreres 6ª	  -‐	  10	  carreres 7ª	  -‐	  10	  carreres

Límit	  carreres	  per	  entrada Sense	  límit 4 4 5 5	  per	  entrada	  (7a	  entrada	  sense	  limitació) 5	  (entrades	  1	  al	  5)

Mínim	  jugadors	  Line	  Up 4 8 8 8

Obligació	  alinear	  jugadors Tots	  han	  de	  jugar Mínim	  3	  entrades Mínim	  3	  entrades Mínim	  3	  entrades Mínim	  2	  entrades

Robo	  de	  base Si No

Tie	  break No

Batejador	  Designat

Arribar	  de	  cap	  a	  la	  base

Base	  per	  boles	  intencional

Toc	  de	  bola No No Si No

Mesures	  "Home	  -‐	  Pitcher" -‐ 13,11	  mts 14,03	  mts 16,50	  mts 16,50	  mts

Mesures	  "Bases" 12	  mts 18,29 18,29 24,38 24,38

Mesures	  "Home	  -‐	  Línees	  Foul" -‐ Min:	  50	  /	  Max:	  62 Min:	  50	  /	  Max:	  62 Min:	  69	  /	  Max:76 Min:	  69	  /	  Max:76 Min:	  80	  /	  Max:100

Mesures	  "Home	  -‐	  CF" -‐ Min:	  60	  /	  Max:	  77 Min:	  60	  /	  Max:	  77 Min:	  76	  /	  Max:89 Min:	  76	  /	  Max:89 Min:	  100	  /	  Max:	  122

Mesures	  "Home	  -‐	  Backstop" -‐ Min:	  6	  /	  Max:	  9,15 Min:	  6	  /	  Max:	  9,15 Min:	  9	  /	  Max:	  14 Min:	  9	  /	  Max:	  14 Min:	  10	  /	  Max:	  18,30

Base	  doble -‐ Recomanable Recomanable

Entrades	  Llançador Entrenador 1	  entrada 2	  entrades 1	  entrada 3	  entrades 4	  entrades 7	  entrades 4	  entrades No

Entrades	  Receptor No No 4	  entrades No 5	  entrades

Calçat

Tipus	  de	  bat

Mides	  màxim	  del	  bat 31	  llarg	   32	  llarg	   32	  llarg	   33	  llarg	   33	  llarg	   34	  llarg	  -‐	  (-‐3	  pes)	  	  33	  llarg 34	  llarg	  -‐	  (-‐3	  pes) 35	  llarg	  -‐	  (-‐3	  pes) 35	  llarg	  -‐	  (-‐3	  pes)

Tipus	  de	  bola Tova	  9" Tova	  9" Dura	  9" Tova	  9"

*	  Aquest	  document	  es	  presenta	  com	  a	  resum,	  la	  validesa	  dels	  reglaments	  seran	  els	  RGC,	  el	  RGCC,	  RG	  Específics	  beisbol	  i	  softbol	  i	  tots	  els	  de	  la	  RFEBS,	  CEB,	  ESF	  i	  WBSC
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