TERRENY BO (o FAIR) és aquella part dins del terreny de joc,
incloent les línies de primera i tercera base, des del home fins
al fons de la tanca del terreny de joc i perpendicularment cap
amunt Totes les línies de foul estan en terreny bo.

TERRENY FOUL és aquella part del terreny de joc que està fora
de les línies de primera i tercera base prolongades fins a la
tanca i perpendicularment cap amunt.

2ª
BASE

INFIELD o QUADRE és l’àrea del terreny de joc que comprèn
el home, primera, segona i tercera base. En alguns terrenys,
una part és de sorra i una altre d’herba.

OUTFIELD o JARDINS és l’àrea del terreny de joc que es
trova més enllà de l’àrea delimitada pel quadre.
TERRENY BO
TERRENY FOUL

GLOSARI BÀSIC DE
BEISBOL
Les posicions defensives són 9. Distingim entre jugadors de quadre i
jardiners. També podem identificar-les per aquesta numeració: 1. pitcher
(P); 2. catcher (C); 3. primera base (1B); 4. segona base (2B): 5. tercera base
(3B); 6. shortstop (SS); 7. left field (LF); 8. center field (CF); 9. right field (RF)
El quadre o infield el
conformen els jugadors del
3 al 6 i l’outfield o jardí els
jugadors del 7 al 9.

El pitcher o llançador és el jugador designat
per realitzar els llaçaments al batejador

BASE o coixinet és un dels quatre punts que
han d’aconseguir els corredors

BANC O DOGOUT: mundialment conegut com banqueta
CARRERA és l’anotació
del corredor després de
passar per primera,
segona , tercera i home
plate

CALAIX DEL RECEPTOR és l’ área pel
receptor prèvia al llançament de la pilota

CALAIX DEL BATEJADOR es l’área pel
batejador durant el seu torn al bat

ENTRADA o INNING és una de les porcions del
partit en la qual els equips s’alternen a la
defensa i a l’atac

SAFE o “QUIET” és una declaració feta per l’arbitre
que li concedeix a un corredor el dret a la base que
estava tractant d’aconseguir

TOQUE o BUNT és la pilota batejada a la qual no
se li ha copejat fort, sinó que
intencionadament s’ha tocat amb el bat i
empès suaument cap a dins del quadre.

