REGLAMENT GENÈRIC BEISBOL
Lliga Catalana d’eSports 2022

1. Informació general
1.1. Quan es duu a terme la Lliga Catalana d’eSports?
La temporada comença el mes d’abril i acaba el juny i es disputaran quatre campionats
oficials per obtenir els quatre campions que classificaran per a les semifinals i finals
presencials previstes pel mes de juliol.

1.2. Amb quin joc es realitzaran les competicions de la Federació
Catalana d’Automobilisme?
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol utilitzarà el MLB The Show 2021.
Les plataformes de joc disponibles per a aquest joc i que són vàlides en els tornejos que
s’organitzin en el marc de la Lliga Catalana d’eSports són: PS4 i PS5.

2. Normativa
2.1. Les partides
S’enfrontaran en format 1 vs 1.

2.2. Regles bàsiques
Format: Diamond Dynasty
Equip: S’ha de jugar sempre amb el mateix equip, no es permeten canvis un cop
iniciada la competició.
Dates:
1.
2.
3.
4.

Copa Catalunya eBaseball - 22 Abril a l’1 de Maig – Lliga i playoffs
Catalunya eBaseball Week – 9 al 15 de Maig – Eliminació directa
Campionat Catalunya eBaseball – 3 de Juny al 12 de Juny - Lliga i playoffs
Supercopa Catalunya eBaseball – 20 al 16 de Juny – Eliminació directa

2.3. Com juguem?
Configuració del joc
•
•
•
•

Cross play: ON (network setting)
Add friends: ON (network setting)
Messaging: ON (network setting)
Mode: Diamond dynasty
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation mode: Fast Play
Field: Home Team Field
Quick Counts: OFF
Innings: 9
Time of the year: October
Time of the day: 7 PM
Cloud cover: Overcast
Hitting: All Star
Pitching: All Star
Guess Pitch: OFF
Quick Counts: OFF
Strike Zone: ON
Hot Zone: OFF
Balks: OFF
Umpire Accuracy: Perfect
Umpire close plays: OFF
Ejections: OFF
Injuries: OFF

2.4. Comunicació a xarxes
Es recomana a tots els participants fer ús de les seves xarxes socials amb el hashtag
#lligaeSportscat i etiquetant en el cas d’instagram el compte oficial de la Lliga Catalana
eSports: https://www.instagram.com/lligacatalanaesports/ i les de la Federació Catalana
de Beisbol i Softbol: https://www.instagram.com/fcbeisbolsoftbol/

2.5. Aplicació de la normativa
En participar en qualsevol dels tornejos creats per l’Organització, l’usuari accepta
respectar la normativa general descrita en aquest document. L’Organització també es
reserva el dret a prendre decisions sobre punts no inclosos en la normativa o fins i tot
contraris a aquesta per tal de preservar l’esportivitat i l’equitat de la competició.

3.1 Codi de conducta
Tots els participants han de comportar-se amb respecte cap als representants de la UFEC,
les Federacions i altres jugadors. Es demana als participants que representin
honorablement els eSports, la Lliga Catalana d’eSports i els seus patrocinadors. Això
s'aplica al comportament del joc i també als xats, missatgers, comentaris i altres mitjans.
Esperem que els jugadors es comportin segons els valors següents:
• Compassió: tracteu els altres tal com seríeu tractats.
• Integritat: ser honest, estar compromès, jugar net.
• Respecte: mostrar respecte a totes les persones, inclosos els companys
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d'equip, els competidors i el personal de l'esdeveniment.
• Coratge: tingueu coratge en la competició i defensant el que és correcte.
Els participants no poden participar en cap tipus d’assetjament ni discursos d’odi.
Això inclou, entre d'altres:
• Discurs d’odi, comportament ofensiu o abús verbal relacionat amb el sexe, la
identitat i l’expressió de gènere, l’orientació sexual, la raça, l’ètnia, la
discapacitat, l’aspecte físic, la mida del cos, l’edat o la religió.
• Assetjament o intimidació (física o en línia).
• Spam, incursió, segrest o incitació a la interrupció de fluxos o xarxes socials.
• Publicar o amenaçar de publicar informació d’identificació personal d’altres
persones ("doxing").
• Atenció sexual no desitjada. Això inclou comentaris, acudits i avenços sexuals
no desitjats.
• Defensar o fomentar qualsevol de les conductes anteriors.
La infracció d’aquest Codi de conducta comportarà punts de penalització. En cas de
violacions reiterades o extremes, les sancions poden incloure la desqualificació o la
prohibició de futurs esdeveniments de la Lliga Catalana d’eSports
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