REGLAMENT ESPECÍFIC PER CATEGORÍES BEISBOL
2021
Federació Catalana de Beisbol i Softbol
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PLAYBALLCAT
1.

Els clubs podran participar amb tots/es els/les jugadors/es en la fase d’aprenentatge.

2.

La competició es dividirà en un mínim de 6 jornades. En aquestes, es farà èmfasi en
l’aprenentatge de l’esport a través de l’evolució del beisbol.

3.

Les dimensions del camp seran de 12 metres entre bases i es jugarà amb dues o tres bases.

4.

Les entrades finalitzaran quan hagin batejat tots/es els jugadors/es, que hi participin a la
defensa.

5.

Estan obligats a jugar tots els jugadors/es de cada equip.

6.

L’entrenador, serà el propi àrbitre del partit, quan el seu equip estigui a la defensa.

7.

El Joc es pararà automàticament quan l’equip a la defensiva aconsegueix fer un OUT (no
existeix la jugada del doble play).

8.

En un Fly-Out, tot els corredors/es tornen a la base en la que estaven. Sense opció de poder
ser eliminats.

9.

No existeix el TERCER STRIKE, eliminat. Per tant si un jugador/a no colpeja la pilota al llançarli l’entrenador es pot fer ús del Batting-tee.

10. La pilota batada serà vàlida sempre que sobrepassi la distància de 3 metres de limitació.
11. Aquesta categoria es d’iniciació i la FCBS no permetrà que hi hagi competició com a tal amb

resultats i classificació.
12. Les jornades es disputaran cada 15 dies, aquestes estaran dividides en dues parts, una part

esportiva i un part lúdica per a tots/es els participants.
13. El club organitzador de la jornada, haurà d’oferir una activitat especial, no esportiva, pero

dinàmica i d’àmbit lúdic. El club serà qui decideixi a principi de temporada, quan, on i com
organitzarà la seva o les seves jornades.
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MINI BEISBOL
1.

ALINEACIÓ
1.1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 8 i un

màxim de 9 jugadors, podent ser aquests de la categoria Sub-10 o de la immediata
inferior. Excepcionalment, la FCBS acceptarà la participació de jugadors nascuts l’any
2010 i aquest podrà actuar a qualsevol posició a la defensa. Els jugadors 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. Tots el jugadors presents a la banqueta i degudament uniformats han d’estar en el line-up

i hauran de jugar un mínim de tres (3) entrades completes (atac i defensa) cadascú,
sempre que la durada màxima de dues hores de partit ho permeti. Per controlar aquest
extrem es facilitarà als àrbitres una fulla adequada.
1.3. En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que tots els

jugadors presents en el roster han de jugar, existiria la possibilitat de que algun jugador
es lesiones abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadors al terreny de
joc. En aquest cas, i per no perdre per FORFEIT, S’AUTORITZA A UTILITZAR AL PRIMER
JUGADOR QUE HAVIA ESTAT SUBSTITUIT (El primer jugador que s’ha canviat i que es
trobi a la banqueta).
2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits seran a sis (6) entrades completes o un durada màxima de dues hores (2h.).

No s’aplica la regla de diferència de carreres per decretar el guanyador.
2.2. En cas de finalitzar el partit empatat, serà vàlid el resultat i no hi haurà entrades extres.
3.

COACH-LLANÇADOR i LLANÇADOR/A
3.1. L’entrenador serà l’encarregat de llançar la pilota, en les quatre (4) primeres entrades, i

estarà oblligat a llançar-la per dalt (estil un llançador de beisbol), haurà d’estar de genolls,
a una distància de 9 metres del home i 1 metres separat de la linea central de la goma del
llançador amb el home. Aquest podrà ser un jugador/a de l’equip Sub-16 del mateix club.
Les dues (2) últimes entrades es disputaran amb llançador/a.
En el cas dels partits disputats dins del programa Juga Verd Play, l’entrenador serà
l’encarregat de llançar la pilotat en la totalitat del partit.
3.2. Als jugadors de PlayballCAT se’ls podrà llançar la pilota per sota.
3.3. Els llançadors que actuin en les dues últimes entrades, només podran llançar una (1)

entrada.
4.

SISTEMA DE JOC
4.1. Les quatre (4) primeres entrades batejaran els 9 jugadors/es, les últimes dues entrades

es jugarà 3 eliminats o 4 carreres.
4.1.1. L’ordre del batejadors a les 4 primeres entrades anirà alternant, i serà el següent:
• 1ª entrada: del 1r al 9è batejador
• 2ª entrada: del 4t al 3r batejador
• 3ª entrada: del 7è al 6è batejador
• 4ª entrada: del 1r al 9è batejador
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4.1.2. A partir de la 5ª entrada, el primer batejador serà el 1r del line-up i seguirà segons

quin sigui l’últim eliminat.
4.2. Quan l’entrenador sigui l’encarregat de llançar la pilota, cada batejador tindrà 3 strikes o

un màxim de 5 llançaments per torn al bat. En el cas de que el batejador no aconsegueix
posar la pilota en joc en les limitacions de 3 strikes o 5 llançaments serà considerat out.
4.3. En les entrades amb llançador, els batejadors iniciaran el compte amb 1 bola i 1 strike, en

cas que rebin Base per Boles, l’entrenador llançarà softoss (llançarà des del costat)
donant 2 oportunitats al batejador de colpejar la pilota, en cas que no ho aconsegueixi
serà considerat out.
4.4. En les dues (2) últimes entrades, on el llançador serà un jugador/a de l’equip contrari,

s’acceptarà moure l’ordre al bat per a que els jugadors de Prebeisbol no s’enfrontin a
llançadors amb més potencial.
4.5. Per a que un fly elevat al receptor sigui considerat out, aquest s’haurà d’aixecar,

desplaçar-se i fer un esforç per atrapar la pilota.
4.6. Qualsevol pilota batejada que colpeji al coach-llançador serà considerada foulball, sempre

que l’àrbitre no interpreti que el coach-llançador ha fet un moviment per atrapar la pilota
o que el colpeji, en aquest cas serà considerat out el batejador.
4.7. Els corredors hauran de romandre sempre en contacte amb la base i només podran

avançar un cop el batejador hagi batat la pilota. No s’aplica la regla d’infield fly (elevat al
quadre) al no admetre's els avançaments. Tampoc es permetrà, l’avançament lliure.
5.

TERRENY DE JOC
5.1. La distància màxima des de home a l’outfield serà, en la mesura del possible, de 69

metres. Si el terreny de joc no estigués delimitat per tanques de perímetre, s’haurà de
pintar una linea a una distància màxima de 69 metres o marcar-la amb cons. En el cas de
que això tampoc fos possible, l’equip home club proposarà les regles de camp amb el visti-plau de l’àrbitre i entrenador de l’equip visitant. Qualsevol pilota batada que toqui terra i
surti fora dels límits de l’outfield, suposa al batedor la segona base i a tots els corredors
guanyar dues bases respecte la situació en el moment de la batada.
5.2. La distància de la base de home a la goma del llançador serà de 13 metres (distància

sènior softbol). La distància entre bases serà de 18,29 metres.
5.3. A 5 metres de la base de home es senyalitzarà una linea de foulball, la qual servirà per a

que si la pilota batejada no sobrepassa d’aquesta, serà considerada foulball.
6.

NO ES PERMET
6.1. Jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl·lics.
6.2. Robar bases.
6.3. Toc de pilota.
6.4. Arribar de cap a qualsevol base.
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7.

ESPECIAL CATEGORIA
7.1. Les competicions d’aquesta categoria no tindrà classificació, ni play off final, per tant no

hi haurà guanyador; ja que es considera una categoria de desenvolupament i d’inici de
coneixements tècnic-esportius. Els resultats dels partits es penjaran a la pàgina web de
resultats de la FCBS (www.fcbs.cat). S’organitzarà una jornada final amb tots els
participants d’aquesta categoria, per a l’entrega del certificat i/o medalla de participació.
7.2. Cada equip podrà incloure al roster dues persones responsables, designades per ajudar a

les banquetes durant els partits, exercint tasques com dur el seguiment de l’alineació, el
resultat per entrades i d’altres funcions tal i com s’indica el Reglament General i de
Competicions en els seus articles 25, 26 i 27. Els clubs hauran de comunicar a la
Federació els noms d’aquests responsables.
7.3. La pilota oficial de la categoria serà la dictaminada pel Reglament de Competicions

Catalanes (pilota tova).
8.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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SUB-12 BEISBOL
1.

ALINEACIÓ
1.1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 8 i un
màxim de 9 jugadors, podent ser aquests de la categoria Sub-12 o de la immediata
inferior. Excepcionalment, la FCBS acceptarà la participació de jugadors nascuts l’any
2008 i aquest podrà actuar a qualsevol posició a la defensa. Els jugadors 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. Tots el jugadors presents a la banqueta i degudament uniformats han d’estar en el line-up
i hauran de jugar un mínim de tres (3) entrades completes (atac i defensa) cadascú,
sempre que la durada màxima de dues hores de partit ho permeti. Per controlar aquest
extrem es facilitarà als àrbitres una fulla adequada.
1.3. En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que tots els
jugadors presents en el roster han de jugar, existiria la possibilitat de que algun jugador
es lesiones abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadors al terreny de
joc. En aquest cas, i per no perdre per FORFEIT, S’AUTORITZA A UTILITZAR AL PRIMER
JUGADOR QUE HAVIA ESTAT SUBSTITUIT (El primer jugador que s’ha canviat i que es
trobi al camp).
1.4. En Playoffs no es obligatori que tots els jugadors inscrits en el line-up participin el mínim
d’entrades que han de participar, però si que és obligatori que tot jugador del lineup
participi durant el partit.

2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits seran a sis (6) entrades completes 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. A excepció dels partits de Play-Off. No s’aplica la regla de diferència de carreres.
2.2. A falta de 5 minuts per finalitzar el partit (segons l’horari establert en el punt 2.1 d’aquest
reglament), si l’entrenador de l’equip que va perdent en aquell moment, pren la decisió de no
seguir amb el partit, aquest es podrà donar per finalitzat, sempre que s’hagi acabat l’entrada,
o l’equip local vagi davant del marcador. Aquest punt no serà acceptat en els partits
d’encreuaments i play-off.
2.3. 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 beisbol, fins a obtenir un
resultat de desempat.

3.

LLANÇADOR/A
3.1. Podrà llançar un màxim de dos (2) entrades per partit de lliga regular. Un torn complet
d’un batedor serà considerat una entrada llançada.
3.2. No podrà actuar el mateix dia en la categoria superior.
3.3. Els jugadors nascuts l’any 2008 que actuïn com a llançadors, ho hauran de fer des de la
distància de la seva categoria (16,5 metres), amb la limitació que només podrà llançar dos
(2) entrades per partit; i només un jugador d’aquesta edat podrà actuar com a llançador
per partit.
3.4. En partits de Play-Off el llançador podrà actuar un total de cinc (5) entrades. Essent tres
(3) el màxim per partit.
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3.5. Queda prohibit fer ús del llançament “curva” o qualsevol llançament amb efecte produït
pel llançador. Es permetrà llançar la recta i el canvi de velocitat amb el palmell de la mà
(palm ball).
Sancions:
• Primera vegada: L’àrbitre donarà “bola” al batejador i advertirà a l’entrenador i al
llançador.
• Segona vegada: L’àrbitre donarà “bola”. Si hi ha corredors, aquests avancen una
base (BALK) i expulsió de l’entrenador.
• Tercera vegada i successives: L’àrbitre donarà “bola” al batejador, si hi ha
corredors, aquests avancen una base (BALK) i expulsió del llançador.
• En el cas de que el batejador faci contacte amb la pilota i aconsegueixi arribar a
base o sigui colpejat (hit by pitch), sense que cap altre corredor sigui eliminat en la
jugada, prevaldrà l’acció que més beneficii a l’equip a la ofensiva i no la sanció de
joc referida anteriorment (bola i balk). Però s’advertirà o expulsarà al/s infractor/s
tal com es contempla en els apartats anteriors.
4.

SISTEMA DE JOC
4.1. Les sis (6) entrades es jugaran amb llançador amb la limitació de un màxim de 4 carreres
o tres (3) eliminats. 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.
4.2. Els receptors només podran actuar un màxim de quatre (4) entrades en el transcurs del
partit.
4.3. Els corredors hauran de romandre sempre en contacte amb la base i només podran
avançar un cop que el batedor hagi batat la pilota o quan passi la pilota sobre el home, en
cas de no complir-ho serà considerat out el corredor. S’aplica la regla d’infield fly (volea al
quadre) al admetre's els avançaments. Es permetrà l’avançament lliure.
4.4. S’admet robar bases o obrir, quan la pilota passi sobre la base del home.

5.

TERRENY DE JOC
5.1. La distància màxima des de home a l’outfield serà, en la mesura del possible, de 69
metres. Si el terreny de joc no estigués delimitat per tanques de perímetre, s’haurà de
pintar una linea a una distància màxima de 69 metres o marcar-la amb cons. En el cas de
que això tampoc fos possible, l’equip home club proposarà les regles de camp amb el visti-plau de l’àrbitre i entrenador de l’equip visitant. Qualsevol pilota batada que toqui terra i
surti fora dels límits de l’outfield, suposa al batedor la segona base i a tots els corredors
guanyar dues bases respecte la situació en el moment de la batada.
5.2. La distància del home a la goma de llançar serà de 14,03 metres (Distancia Little League).
La distància entre bases serà de 18,29 metres.

6.

NO ES PERMET
6.1. Jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl·lics.
6.2. Arribar de cap a qualsevol
base. Sancions:
• La primera vegada, s’advertirà a l’entrenador.
• La segona vegada, i posteriors, es dictaminarà OUT del corredor.
Web:	
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7.

ESPECIAL CATEGORIA
7.1. Si per qualsevol causa es registrés la incompareixença de l’àrbitre, es celebrarà igualment
el partit arbitrant cada entrenador al seu propi equip a la defensiva. El plaç per determinar
la incompareixença de l’àrbitre serà de 15 minuts.
7.2. La pilota oficial de la categoria serà la dictaminada pel Reglament de Competicions
Catalanes (pilota dura).
7.3. En els partits del playoff final serà designat un anotador/a oficial de la FCBS.

8.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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ROOKIE
1.

ALINEACIÓ
1.1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 8 i un

màxim de 9 jugadors, podent ser aquests jugadors nascuts l’any 2006. Els jugadors 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. Tots el jugadors presents a la banqueta i degudament uniformats han d’estar en el line-up

i hauran de jugar un mínim de tres (3) entrades completes (atac i defensa) cadascú,
sempre que la durada màxima hora i mitjà de partit ho permeti. Per controlar aquest
extrem es facilitarà als àrbitres una fulla adequada.
1.3. En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que tots els

jugadors presents en el roster han de jugar, existiria la possibilitat de que algun jugador
es lesiones abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadors al terreny de
joc. En aquest cas, i per no perdre per FORFEIT, S’AUTORITZA A UTILITZAR AL PRIMER
JUGADOR QUE HAVIA ESTAT SUBSTITUIT (El primer jugador que s’ha canviat i que es
trobi a la banqueta).
2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits seran a sis (6) entrades completes o un durada màxima de una hora i trenta

minuts (1:30 h.). No s’aplica la regla de diferència de carreres per decretar el guanyador.
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 beisbol, fins a obtenir un
resultat de desempat.
3.

COACH-LLANÇADOR i LLANÇADOR/A
3.1. L’entrenador serà l’encarregat de llançar la pilota, en les tres (3) primeres entrades, i

estarà obligat a llançar-la per dalt (estil un llançador de beisbol), haurà d’estar de genolls,
a una distància de 9 metres del home i 1 metres separat de la línia central de la goma del
llançador amb el home. Aquest podrà ser un jugador/a de categoria superior del mateix
club. Les tres
(3) últimes entrades es disputaran amb llançador/a.
3.2. Els llançadors que actuïn en les tres últimes entrades, només podran llançar una (1)

entrada.
4.

SISTEMA DE JOC
4.1. Les sis (6) entrades de joc es jugaran amb la limitació de un màxim de 5 carreres o tres

(3) eliminats. En el cas de produir-se un HOME RUN (fora del camp), comptaran totes les
carreres que s’hagin impulsat pel batedor del Home Run.
4.2. Quan l’entrenador sigui l’encarregat de llançar la pilota, cada batejador tindrà 3 strikes o

un màxim de 5 llançaments per torn al bat. En el cas de que el batejador no aconsegueix
posar la pilota en joc en les limitacions de 3 strikes o 5 llançaments serà considerat out.
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4.3. En les entrades amb llançador, els batejadors iniciaran el compte amb 1 bola i 1 strike, en

cas que rebin Base per Boles, l’entrenador llançarà softoss (llançarà des del costat)
donant 2 oportunitats al batejador de colpejar la pilota, en cas que no ho aconsegueixi
serà considerat out.
4.4. Per a que un fly elevat al receptor sigui considerat out, aquest s’haurà d’aixecar,

desplaçar-se i fer un esforç per atrapar la pilota.
4.5. Qualsevol pilota batejada que colpeja al coach-llançador serà considerada foulball, sempre

que l’àrbitre no interpreti que el coach-llançador ha fet un moviment per atrapar la pilota
o que el colpeja, en aquest cas serà considerat out el batejador.
4.6. Els corredors hauran de romandre sempre en contacte amb la base i només podran

avançar un cop el batejador hagi batat la pilota. No s’aplica la regla d’infield fly (elevat al
quadre) al no admetre's els avançaments. Tampoc es permetrà, l’avançament lliure.
5.

TERRENY DE JOC (Recomanable)
5.1. La distància màxima des de home a l’outfield serà, en la mesura del possible, de 69

metres. Si el terreny de joc no estigués delimitat per tanques de perímetre, s’haurà de
pintar una línia a una distància màxima de 69 metres o marcar-la amb cons. En el cas de
que això tampoc fos possible, l’equip home club proposarà les regles de camp amb el
vistiplau de l’àrbitre i entrenador de l’equip visitant. Qualsevol pilota batada que toqui
terra i surti fora dels límits de l’outfield, suposa al batedor la segona base i a tots els
corredors guanyar dues bases respecte la situació en el moment de la batada.
5.2. La distància de la base de home a la goma del llançador serà de 13 metres (distància

sènior softbol). La distància entre bases serà de 18,29 metres.
5.3. En aquesta categoria es permetrà que les instal·lacions puguin ser adaptades ja sigui a

escoles o camps d’altres esports.
6.

NO ES PERMET
6.1. Jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl·lics.
6.2. Robar bases.
6.3. Toc de pilota.
6.4. Arribar de cap a qualsevol base.

7.

ESPECIAL CATEGORIA
7.1. Els clubs hauran de designar un “ÀRBITRE DE CLUB”, que actuarà com a col·laborador

tant del propi club com de la FCBS i es regirà pels articles 28 al 50 del Reglament General
i de Competicions de la FCBS.
7.2. Els responsables dels equips seran els encarregats d’enviar el resultat final del partit a la

FCBS.
7.3. Per la jornada final de la competició, es designarà un àrbitre oficial.
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7.4. Cada equip podrà incloure al roster dues persones responsables, designades per ajudar a

les banquetes durant els partits, exercint tasques com dur el seguiment de l’alineació, el
resultat per entrades i d’altres funcions tal i com s’indica el Reglament General i de
Competicions en els seus articles 25, 26 i 27. Els clubs hauran de comunicar a la
Federació els noms d’aquests responsables.
7.5. La pilota oficial de la categoria serà la dictaminada pel Reglament de Competicions

Catalanes (pilota tova).
8.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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SUB-14 BEISBOL
1.

ALINEACIÓ
1.1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat 9 jugadors, podent ser

aquests de la categoria Sub-14 o de la inmediata inferior. Els jugadors 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. Tots el jugadors presents a la banqueta i degudament uniformats han d’estar en el line-up

i hauran de jugar un mínim de dues (2) entrades completes (atac i defensa) cadascú,
sempre que la durada màxima de dues hores de partit ho permeti. Per controlar aquest
extrem es facilitarà als àrbitres una fulla adequada.
1.3. En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que tots els

jugadors presents en el roster han de jugar, existiria la possibilitat de que algun jugador
es lesiones abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadors al terreny de
joc. En aquest cas, i per no perdre per FORFEIT, S’AUTORITZA A UTILITZAR AL PRIMER
JUGADOR QUE HAVIA ESTAT SUBSTITUIT (El primer jugador que s’ha canviat i que es
trobi al camp).
1.4. En Playoffs no es obligatori que tots els jugadors inscrits en el line-up participin el mínim

d’entrades que han de participar, però si que és obligatori que tot jugador del line-up
participi durant el partit. A més no caldrà jugar la totalitat del partit si la diferencia de
carreres entre els equips és insalvable, a diferencia dels partits de lliga regular que sí que
hauran d’exahurir el temps de joc.
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. A excepció dels partits de Play-Off.
2.2. A falta de 5 minuts per finalitzar el partit (segons l’horari establert en el punt 2.1 d’aquest

reglament), si l’entrenador de l’equip que va perdent en aquell moment, pren la decisió de no
seguir amb el partit, aquest es podrà donar per finalitzat, sempre que s’hagi acabat l’entrada,
o l’equip local vagi davant del marcador. Aquest punt no serà acceptat en els partits
d’encreuaments i play-off.
2.3. 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 beisbol, fins a obtenir un
resultat de desempat.
2.4. En qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
• A partir de la 5ª entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres.
• A partir de la 6ª entrada, amb diferència de deu (10) o més carreres.
• Si, en acabat el temps reglamentari, l’equip Home Club va guanyant.
3.

LLANÇADOR/A
3.1. Podrà llançar un màxim de tres (3) entrades per partit de lliga regular. Un torn complet -1

TPA- d’un batedor serà considerat una entrada llançada.
3.2. Els jugadors nascuts l’any 2006 que actuïn com a llançadors, tindran la limitació que
només podrà llançar dos (2) entrades per partit; i només un jugador d’aquesta edat podrà
actuar com a llançador per partit.
Web:	
  www.fcbs.cat/wp	
  

12	
  

FEDERACIÓ	
  CATALANA	
  DE	
  BEISBOL	
  I	
  SOFTBOL	
  
REGLAMENT	
  ESPECÍFIC	
  PER	
  CATEGORIES	
  BEISBOL	
  2021	
  
3.3. En el cas de disputar-se dos partits de lliga dins de la mateixa setmana, els equips

afectats hauran de respectar els dies de repòs, com si d’un Play-Off es tractès
3.4. Un llançador Sub-14 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.
3.5. Un llançador Sub-12 quan actui en la categoria Sub-14 ho farà amb la limitació d’entrades

llançades de la seva edat (2 entrades), no així pel que fa a la distància de la goma de
llançar que serà de 16,50 metres.
3.6. 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.
3.7. 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.
PAUTES D’ÚS DE LLANÇADORS EN PLAY-OFF
En xifres entrades màxim per partit
Partit 1
3
3
3
3
2
2
2
2

Partit 2
3
2
1
0
3
2
1
0

Partit 3
0
1
2
3
1
2
3
3

Total
6
6
6
6
6
6
6
5

Partit 1
1
1
1
1
0
0
0
0

Partit 2
3
2
1
0
3
2
1
0

Partit 3
2
3
3
3
3
3
3
3

Total
6
6
5
4
6
5
4
3

3.7.1 L’anotador/a oficial, al finalitzar el primer dia, notificarà als dos equips i a la FCBS
(Comisari Tècnic) 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.
3.7.2 El Comisari Tècnic serà la màxima autoritat per fer el control de llançadors i
qualsevol altra qüestió relativa al desenvolupament del Play-Off. Tenint la
informació a disposició dels equips.
4.

SISTEMA DE JOC
4.1. Les entrades es donaran per finalitzades en el moment en que un equip arribi a les cinc

carreres. Menys a la setena (7) entrada que 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.
4.2. Els receptor només podran actuar un màxim de cinc (5) entrades en el transcurs del partit.
5.

TERRENY DE JOC
5.1. Les dimensions del terreny de joc seran de 24,38 metres de distància entre les bases i de

16,50 metres del home a la goma de llançar.
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5.2. La distància màxima i recomanable des de home a l’outfield serà , en la mesura del

possible de 76 metres. Si el terreny de joc no estigués delimitat per tanques de
perímetre, s’haurà de pintar una linea a una distància màxima de 76 metres i marcar-la
amb cons. En el cas de que això tampoc fos possible, l’equip home club proposarà les
regles de camp amb el vist-i-plau de l’àrbitre i entrenador de l’equip visitant. Qualsevol
pilota batada que toqui terra i surti fora dels límits de l’outfield, suposa al batedor la
segona base i a tots els corredors guanyar dues bases respecte la situació en el moment
de la batada.
6.

NO ES PERMET
6.1. Jugar amb spikes i /o botes de tacs metàl·lics.
6.2. Més d’una base per boles intencional per jugador en un mateix partit.

7.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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SUB-16 BEISBOL
1.

ALINEACIÓ
En tot moment els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadors,
podent ser aquests de la categoria Sub-16 o de la inmediata inferior. Els jugadors que arribin
amb posterioritat a l’inici del partit podran incorporar-se al seu equip i participar a
l’enfrontament, previ reconeixement del control de documents establert, tot i que no es
obligatòria la participació d’un jugador reportat.

2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits es jugaran a set (7) entrades o tindran una durada màxima de dues hores i

trenta minuts (2:30h.). 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 2h i 30 min en la seva totalitat, ha de jugar-se
una nova entrada essent aquesta l’última.
2.2. A falta de 5 minuts per finalitzar el partit (segons l’horari establert en el punt 2.1 d’aquest

reglament), si l’entrenador de l’equip que va perdent en aquell moment, pren la decisió de no
seguir amb el partit, aquest es podrà donar per finalitzat, sempre que s’hagi acabat l’entrada,
o l’equip local vagi davant del marcador. Aquest punt no serà acceptat en els partits
d’encreuaments i play-off.
2.3. 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 beisbol, fins a obtenir un
resultat de desempat.
2.4. En qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
•
•
•
3.

A partir de la 5ª entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres.
A partir de la 6ª entrada, amb diferència de deu (10) o més carreres.
Si, en acabat el temps reglamentari, l’equip Home Club va guanyant.

LLANÇADOR
3.1. Podrà llançar-se un màxim de quatre (4) entrades per partit de lliga regular. Un torn

complet - 1 TPA- d’un batedor serà considerat una entrada llançada.
3.2. En cas de jugar en dies consecutius, serà vigent la mateixa normativa especificada

per als Play-Off.
3.3. Un llançador Sub-14 quan actui en la categoria superior ho farà amb les limitacions

pròpies de la seva edat. Optativament, podrà llançar de 16,5 metres del home a la goma
de llançar (mida Sub-14), sempre que el tècnic ho consideri convenient. Però s’haurà
d’anunciar abans d’iniciar, una vegada iniciada la seva actuació no es podrà canviar.
L’àrbitre supervisarà la col·locació d’una goma suplementària amb aquesta finalitat.
3.4. 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 TPAd’un batedor serà considerat una entrada.
3.5. En Play-Off tots els llançadors hauran de situar-se des dels damunt del monticle i per tant

no podrà ser usada la Regla 3.3 d’aquesta normativa específica.
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PAUTES D’ÚS DE LLANÇADORS
En xifres, entrades màxim per partit:
Partit 1
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

Partit 2
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2

Partit 3
0
1
2
3
4
1
2
3
4
4
2
3
4

Total
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8

Partit 1
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Partit 2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

Partit 3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Total
7
6
8
8
7
6
5
8
7
6
5
4

3.5.1. 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.
3.5.2. El Comisari Tècnic serà la màxima autoritat per fer el control de llançadors i qualsevol

altra qüestió relativa al desenvolupament del Play Off. Tenint la informació a
disposició dels equips.
4.

SISTEMA DE JOC
4.1. Des de la primera i fins la cinquena entrada, les entrades es donaran per finalitzades en el

moment en que un equip arribi a les cinc (5) carreres, en les dues restant 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.
4.2. En aquesta categoria serà obligatori fer ús del bat de fusta, a excepció dels jugadors

nascuts l’any 2005 (15 anys). Aquests podran fer servir opcionalment, un bat d’alumini.
(NOTA: Veure llistat de Bats Homologats per la CEB).
5.

NO ES PERMET
Batedor designat.

6.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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SUB-18 BEISBOL
1.

ALINEACIÓ
En tot moment els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadors,
podent ser aquests de la categoria Sub-18 o de la inmediata inferior. Els jugadors que arribin
amb posterioritat a l’inici del partit podran ser reportats a l’àrbitre i participar en el mateix,
previ reconeixement del control de documents establert.

2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits es jugaran a set (7) entrades o una durada màxima de tres hores (3:00h.), en

la primera volta de la fase regular, i a nou (9) entrades o una durada màxima de tres
hores (3h) a la resta de partits. Si en el moment en que l’àrbitre declara el 3r out d’una
entrada completa i no s’ha arribat al límit de temps en la seva totalitat, ha de jugar-se
una nova entrada essent aquesta la última.
2.2. A falta de 5 minuts per finalitzar el partit (segons l’horari establert en el punt 2.1 d’aquest

reglament), si l’entrenador de l’equip que va perdent en aquell moment, pren la decisió de no
seguir amb el partit, aquest es podrà donar per finalitzat, sempre que s’hagi acabat l’entrada,
o l’equip local vagi davant del marcador. Aquest punt no serà acceptat en els partits
d’encreuaments i play-off.
2.3. 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 beisbol, fins a obtenir un
resultat de desempat.
2.4. En qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
•
•
•
•

A partir de la
A partir de la
A partir de la
Si, en acabat

5ª entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres
6ª entrada, amb diferència de dotze (12) carreres o més
7ª entrada, amb diferència de deu (10) carreres o més
el temps reglamentari, l’equip Home Club va guanyant.

2.5. En partits programats a 7 entrades, a partir de la 5ª amb diferència de dotze (12) o més, i

a partir de la 6ª amb diferència de deu (10) o més.
3.

LLANÇADOR
3.1. Pels jugadors en edat Sub-18 el límit d’entrades llançades serà d’un total de set (7) cada

cap de setmana ja sigui llançant en la categoria Sub-18 o en la inmediata superior. Un
torn complet -1 TPA- d’un batedor serà considerat una entrada llançada.
3.2. Els jugadors amb llicència i/o edat de la categoria inferior (Sub-16) que siguin alineats

com a llançadors podran actuar en un màxim de sis (6) entrades per partit, respectant en
tot moment les entrades que hagi llançat en la seva categoria, que aquestes es restaran
del total de 6 entrades possibles. Un torn complet -1 TPA- d’un batedor serà considerat
una entrada llançada. Exemple: Un llançador Sub-16 ha llançat 3 entrades en la seva
categoria, amb el Sub-18 nomès podrà actuar com a llançador 3 entrades. Un llançador
ha llançat 4 entrades amb el Sub-18, ja no podrà actuar com a llançador amb el Sub-16.
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3.3.

En partits de Play-Off o partits jugats en dies consecutius el llançador podrà actuar fins a
un màxim de deu (10) entrades en tot el play-off, o bé de la següent manera:
3.3.1. Fins a un màxim de cinc (5) entrades, o quinze (15) outs en un partit, podrà actuar

fins a un total de deu (10) entrades, o trenta (30) outs, repartits entre els tres
partits.
3.3.2. Més de cinc (5) entrades i fins a set (7), o vint-i-un (21) outs en un partit, podrà

actuar fins a un total de nou (9) entrades, o vint-i-set (27) outs, repartits entre els
tres partits.
3.3.3. Més de set (7) entrades i fins a un màxim de nou (9), o vint-i-set (27) outs en un

partit, no podrà actuar més en cap partit de play-off com a llançador.
PAUTES D’ÚS DE LLANÇADORS
En xifres, entrades màxim per partit:
Partit 1
9
8
7
6
5
5
5
4
4

Partit 2
0
0
2
3
5
4
3
3
2

Partit 3
0
0
0
0
0
1
2
3
4

Total
9
8
9
9
10
10
10
10
10

3.3.4. En cas de ser substituït sense haver aconseguit cap OUT en una entrada, un torn

complet -1 TPA- d’un sol batedor serà considerat un out.
3.3.5. Pels llançadors d’edat Sub-16 s’aplicarà el reglament específic de la seva categoria.
3.3.6. 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.
3.3.7. El Comisari Tècnic serà la màxima autoritat per fer el control de llançadors i qualsevol

altra qüestió relativa al desenvolupament del Play Off. Tenint la informació a
disposició dels equips.
4.

SISTEMA DE JOC
4.1. En aquesta categoria serà obligatori fer ús del bat de fusta, per a tots els jugadors que hi

participin, incloent tots els Sub-16. (NOTA: Veure llistat de Bats Homologats per la CEB).
5.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.

Web:	
  www.fcbs.cat/wp	
  

18	
  

FEDERACIÓ	
  CATALANA	
  DE	
  BEISBOL	
  I	
  SOFTBOL	
  
REGLAMENT	
  ESPECÍFIC	
  PER	
  CATEGORIES	
  BEISBOL	
  2021	
  
SÈNIOR SEGONA DIVISIÓ
1.

ALINEACIÓ
1.1. En tot moment els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat un mínim de 9

jugadors, podent ser aquests de la categoria Sub-16, Sub-18, Slowpitch, Sènior Masters o
Sènior 2ª Divisió. Els jugadors que arribin amb posterioritat a l’inici del partit podran ser
reportats a l’àrbitre i participar en el mateix, previ reconeixement del control de
documents establert.
1.2. Els jugadors de la categoria Sub-16 i Sub-18 podran participar en aquesta categoria,

sempre i quan no participin en la categoria superior, és a dir, en Sènior 1ª Divisió o Sènior
Divisió d’Honor. En el cas que un jugador Sub-16 o Sub-18 hagi participat en algun partit
de les categories superiors, no podrà participat més en aquesta.
2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits es jugaran a set (7) entrades o tindran una durada màxima de tres hores (3 h).

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 3 hores en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada essent aquesta
la última.
2.2. A falta de 5 minuts per finalitzar el partit (segons l’horari establert en el punt 2.1 d’aquest

reglament), si l’entrenador de l’equip que va perdent en aquell moment, pren la decisió de no
seguir amb el partit, aquest es podrà donar per finalitzat, sempre que s’hagi acabat l’entrada,
o l’equip local vagi davant del marcador. Aquest punt no serà acceptat en els partits
d’encreuaments i play-off.
2.3. 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 beisbol, fins a obtenir un
resultat de desempat.
2.4. En
•
•
•
3.

qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
A partir de la 5ª entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres
A partir de la 6ª entrada, amb diferència de deu (10) carreres.
Si, en acabat el temps reglamentari, l’equip Home Club va guanyant

LLANÇADORS
Tots els llançadors que participin en aquesta categoria tindran com a limitació 4 entrades
llançades per partit.

4.

SISTEMA DE JOC
4.1. Les entrades es donaran per finalitzades en el moment que un equip arribi a cinc (5)

carreres o l’equip a la defensa aconsegueixi tres (3) eliminats. En l’última entrada no hi
haurà limitació de carreres.
4.2. En aquesta categoria serà opcional fer ús del bat de fusta o bat d’alumini.
5.

ESPECIAL CATEGORIA
El jugador que tingui llicència de Segona Divisió Catalana podrà jugar un màxim de 20
aparicions al bat (PA / Plate Appearence) o 15 entrades llançades (IP / Innings Pitched) amb
l’equip de 1ª Divisió sense perdre la categoria. Un jugador que hagi arribat a jugar la quantitat
de torns o entrades, passarà automàticament a ser jugador de 1ª Divisió.

6.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
Web:	
  www.fcbs.cat/wp	
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SÈNIOR PRIMERA DIVISIÓ
1.

ALINEACIÓ
En tot moment els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadors,
podent ser aquests de la categoria Sub-16 (només nascuts l’any 2005), Sub-18, Sub-21, Sènior
2a Divisió o Sènior 1a Divisió. Els jugadors que arribin amb posterioritat a l’inici del partit
podran ser reportats a l’àrbitre i participar en el mateix, previ reconeixement del control de
documents establert.

2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits es jugaran a nou (9) entrades o tindran una durada màxima de tres hores (3

h). 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 3 hores en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada essent
aquesta la última.
2.2. A falta de 5 minuts per finalitzar el partit (segons l’horari establert en el punt 2.1 d’aquest

reglament), si l’entrenador de l’equip que va perdent en aquell moment, pren la decisió de no
seguir amb el partit, aquest es podrà donar per finalitzat, sempre que s’hagi acabat l’entrada,
o l’equip local vagi davant del marcador. Aquest punt no serà acceptat en els partits
d’encreuaments i play-off.
2.3. En cas de finalitzar el partit empatat, es continuaran jugant entrades extres en el format

tie break beisbol, fins a obtenir un resultat de desempat.
2.4. En qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
•
•
•
3.

A partir de la 5ª entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres
A partir de la 6ª entrada, amb diferència de dotze (12) o més.
A partir de la 7ª entrada, amb diferència de deu (10) o més.

LLANÇADORS
Pels llançadors d’edat Sub-18 s’aplicarà el reglament específic de la seva categoria.

4.

SISTEMA DE JOC
En aquesta categoria serà obligatori fer ús del bat de fusta a tots els batejadors. (NOTA:
Veure llistat de Bats Homologats per la CEB).

5.

ESPECIAL CATEGORIA
5.1. El campió del Campionat de Catalunya d’aquesta categoria, tindrà l’opció de poder

participar al Campionat de Catalunya Sènior DH, de la propera temporada.
5.2. Qualsevol jugador d’edat Sub-18 podrà jugar lliurement a Divisió d’Honor i/o Primera

Divisió Catalana simultàniament.
5.3. D’altra banda, qualsevol jugador sub-21 (2000, 2001 i 2002) amb llicència amb l’equip de

Divisió d’Honor, podrà jugar lliurement a Primera Divisió Catalana, però NO podrà
participar en els encreuaments i Play-Off d’aquest, a no ser que hagi participat un mínim
de 20 aparicions al bat (PA/Plate Appearence) o 15 entrades llançades (IP/Innings
Pitched).

Web:	
  www.fcbs.cat/wp	
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5.4. Quan es tracti de jugadors majors de 21 anys, poden succeïr els següents casos:
5.4.1. El jugador major de 21 anys amb llicència de Divisió d’Honor Catalana NO podrà

baixar en cap cas a jugar la Primera Divisió Catalana.
5.4.2. El

jugador major de 21 anys amb llicència de Primera Divisió Catalana
(independentment de la categoria amb que tingui llicència a nivell Estatal) podrà
jugar un màxim de 20 aparicions al bat (PA / Plate Appearence) o 15 entrades
llançades (IP / Innings Pitched) amb l’equip de Divisió d’Honor (comptaran tant els
partits de Competicions Catalanes, com els de Lliga Estatal) sense perdre la
categoria. Un jugador que hagi arribat a jugar la quantitat de torns o entrades,
passarà automàticament a ser jugador de Divisió d’Honor. Per participar en els
encreuaments i Play-Off de Primera Divisió Catalana, haurà de participar un mínim de
20 aparicions al bat (PA/Plate Appearence) o 15 entrades llançades (IP/Innings
Pitched), amb l’equip d’aquesta categoria.

6.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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SÈNIOR DIVISIÓ D’HONOR
1.

ALINEACIÓ
En tot moment els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat un mínim de 9 jugadors,
podent ser aquests de la categoria Sub-16 (només nascuts l’any 2005), Sub-18, Sènior 1a
Divisió o Sènior DH. Els jugadors que arribin amb posterioritat a l’inici del partit podran ser
reportats a l’àrbitre i participar en el mateix, previ reconeixement del control de documents
establert.

2.

DURADA DELS PARTITS
2.1. Els partits es jugaran a nou (9) entrades i sense límit horari. Però a fi i efecte d’evitar que

els partits es perllonguin amb un excés de temps injustificat, es seguiran les següents
pautes:
2.1.1. Si es completa el temps estipulat de tres (3) hores abans d’haver finalitzat les cinc

(5) primeres entrades, el partit es donarà com acabat independentment del número
de carreres de diferència en acabar l’entrada en curs. En cas que el 3r Out de la 5a
entrada es produeixi abans d’arribar a les mencionades 3 hores, el partit continuarà
el seu curs normalment.
2.1.2. En cas que el partit es vegi interromput per una causa aliena al propi joc (per part de

l’àrbitre, en cas de pluja o altres efectes de l’intempèrie; o per una lesió que
impedeixi moure un jugador situat dins del terreny de joc en espera d’assistència
sanitària) per un temps superior a 15 minuts, aquest temps es descomptarà del
còmput global del temps per determinar la finalització del joc, segons es contempla
en el paràgraf anterior.
2.1.3. En qualsevol cas, si l’equip local (Homeclub) és el que va pel davant en el marcador,

no serà necessari que es tanqui l’entrada (si no hi ha temps d’iniciar la següent), i
l’anotador farà constar el resultat final sense tenir en compte l’ofensiva de l’equip
local d’aquesta darrera entrada, o en el seu cas, fins al moment d’anotar-se la carrera
que li dóna la victòria (quedant reflexat així en les Estadístiques de la Competició). En
cas d’empat, el joc continuaria fins a produir-se el desempat.
2.2. En cas de finalitzar el partit empatat, es continuaran jugant entrades extres en el format

tie break beisbol, fins a obtenir un resultat de desempat.
2.3. En qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
•
A partir de la 5ª entrada amb diferència de quinze (15) carreres o més.
•
A partir de la 7ª amb diferència de deu (10) o més.
3.

LLANÇADORS
Pels llançadors d’edat Sub-18 s’aplicarà el reglament específic de la seva categoria.

4.

SISTEMA DE JOC
En aquesta categoria serà obligatori fer ús del bat de fusta a tots els batejadors. (NOTA: Veure
llistat de Bats Homologats per la CEB).

5.

Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la WBSC, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.

Web:	
  www.fcbs.cat/wp	
  

22	
  

