La zona de seguretat ens avisa
de la proximitat de la tanca

L’ “infield” o quadre és la zona interior a les
bases

Pot ser d’herba natural,
artificial, sorra o mixte

El terreny bo (“fair”) per a la batuda L’àrea de las bases és de
és l’àrea dins de les línias que van des sorra per poder lliscar
de “home” fins a la tanca
Hi ha tres bases (quadrades)
més el “home plate” (pentagonal)

EL CAMP DE BEISBOL

1st BASE: 1ª BASE
2nd BASE: 2ª BASE
3rd BASE: 3ª BASE

TERRENY BO
TERRENY “FOUL”
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El “warning track” o zona de seguretat ens
ajuda a conèixer la proximitat de la tanca del
terreny de joc. Generalment tenim uns 3
metres abans de trobar-nos la tanca. Ens
permet mantenir el contacte visual amb la
pilota mentre ens desplacem per atrapar-la. La
notem pel canvi de gespa a terra.
L’“infield” o quadre és la zona del camp on es
troben les bases per córrer i el monticle
(“mound”) del “pitcher”. Es considera “infield”
fins al “límit” que marca la terra amb la gespa,
o bé una línia marcada a terra. Els defensors
del quadre són el 1B, 2B, SS i 3B juntament
amb el P i el C.
L’“outfield” o jardins és la resta del terreny
de joc, exterior al quadre i dins de les línies de
“foul ball”. Aquesta zona del camp, més gran
que l’”infield”, està coberta per 3 defensors:
LF, CF i RF

LES NOU POSICIONS DEFENSIVES EN EL CAMP
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)
Les bases estan dins del terreny bo, les línies (color blanc) són part del terreny bo, i
els pals de “foul ball” (generalment de color groc) són també part del camp.
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