Estic trepitjant la
base quan l’outfield
agafa la bola

TAMBÉ SI ÉS DE
FOUL BALL

Amb 0 outs he de fer trepitja
i corre des de 2B
Cal estar atent amb un fly de
foul ball que agafa un infield
Amb menys de dos outs he
de fer un trepitja i corre

COM AVANÇAR AMB UN FLY

RECORDA: Amb menys de 2 outs trepitja i corre
Jorge Miqueleiz Cortés

COM CÓRRER ELS FLIES DES DE 2B
0 OUTS:

El teu objectiu és assolir la 3B. Amb un fly ball bat a l’outfield, has
de trepitjar la base i tractar d’arribar a la tercera base. No t’importi obrir una
mica fins estar segur que l’outfield pot agafar la bola. Estigues en una posició
en la qual si agafa la pilota, tu vagis a fer el trepitja i corre per avançar a
3B. Deixa que el batedor et mogui, no tractis de fer més i cometis un error.

1 OUT:

Amb un out ja estàs en posició
anotadora, així que estar tocant per fer un trepitja
i corre a 3B no ajuda massa. Estar a 3B amb 2 outs
no és gaire diferent d’estar a 2B amb 2 outs. Amb
el mateix fly ball bat amb 0 outs, has de jugar
diferent que amb 1 out. Quan la bola és batuda,
has d’arribar a la meitat del camí entre 2B i 3B.
Això et permetrà anotar en cas que l’outfield
cometi un error i li caigui la pilota. Si agafa la
pilota, torna a 2B i espera que el següent batedor
connecti un hit que et remolqui a home.

COM FER UN TREPITJA I CORRE A 3B
El fly no compte como un torn al bat i ajuda al teu equip a aconsseguir
anotar carreres. Per que s’anoti fly de sacrifici, hem de remolcar la
carrera.

Si el fly és de foul ball al LF, em tombo perr
poder veure bé com és l’acció del defensor ii
decidir.
Jorge Miqueleiz Cortés

