Han d’estar ocupades la
primera i segona o la primera,
segona i tercera bases amb
menys de dos “outs”
L’arbitre declararà: “infield
fly”!!! per a benefici dels
corredors

Llançador, receptor i
qualsevol exterior poden ser
considerats jugadors de
quadre per aquesta regla

Ha de ser amb un
esforç ordinari de
l’infield per atrapar-la

L’ INFIELD FLY

RECORDA: LA PILOTA ESTÀ VIVA

Aquesta regla existeix per a evitar que “l’infield” deixi caure un
“fly” i pugui fer un “doble play”
És una batuda bona de “fly” (no inclou una batuda de línia ni un intent de toc de
bola) que pot ser agafat per un jugador del quadre amb un esforç ordinari, quan la
primera i segona, o la primera, segona i tercera bases estan ocupades amb menys de
dos “outs”. El llançador, el receptor i qualsevol exterior que estigui situat dins del
quadre en la jugada, serà considerat com a jugador de quadre per al propòsit
d’aquesta regla.

Quan aparentment una batuda pugui ser un “infield fly”,
l’àrbitre declararà immediatament “infield fly” per al benefici
dels corredors. Si la pilota cau prop de les línies de les bases,
l’àrbitre declararà “infield fly” si és bona (“fair”).

La pilota està viva, i els corredors poden avançar
a risc que la pilota sigui agafada, o retocar i
avançar després que la pilota sigui tocada, el
mateix que en qualsevol batada de “fly”. Si la
batuda es converteix en una pilota de “foul”, es
tractarà igual que qualsevol “foul.

Si un “infield fly” declarat es deixa caure a
terra sense ser tocat i roda a “foul” abans
de passar la primera o tercera base, és
una pilota de “foul”. Si un “infield fly”
declarat cau a terra fora de la línia de
bases sense ser tocat i roda a terreny bo
abans de passar la primera o tercera
base, és un “infield fly”.

