No és convenient
lliscar a primera base
MANTINGUES LES MANS A DALT

Mantingues la punta
del peu aixecada

RECORDA: Jorge
En cas de dubte llisca SEMPRE
Miqueleiz Cortés

Generalment no llisquem per aconseguir 1B. Només en els
casos en que l’assistència del defensor fa sortir al primera base i
així evitem ser tocats.
Quan el “pitcher” realitza un “pick-off” (viratge a la base) fem un
pas cap a la base i ens llancem de cap, sempre que no estigui
molt a prop. Llisquem cap a la part més allunyada de la pilota.
Per trencar un “doble play”, lliscarem per dins de la base si la batuda ha estat al SS o 3B
(fotos 1 i 2) i per fora de la base si la batuda ha estat per al 2B o 1B (foto 3). En cas de no
tenir opció de “trencar” el DP, sortirem de la línia de tir per evitar un possible cop.

Si he sortit al robatori de 2B o 3B, llisco de
cap (foto 4) o de peus cap a la base (foto 6),
o fora d’ella (foto 5). És important que em
fixi en els peus del defensor de la base per a
no facilitar-li que em toqui.
Quan hi ha una jugada a home, llisco SEMPRE amb els peus per davant. Puc tractar de
tocar home amb els peus (foto 7) o amb la mà si el “catcher” s’ha desplaçat (foto 8). Mai
lliscar a home de cap per evitar lesions a les mans o espatlla (foto 9).

Lliscar de “ganxo”
Tira’t fora de la base per tocar-la només amb el peu o la mà i així
oferir al defensor menys opcions de tocar-te.

Com practicar
En els clubs existeixen articles per practicar com lliscar. És
molt divertit i et permetrà aconseguir més bases en el joc.
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