Es mesuren
per polzades
Estan farcits de llana

Podem distingir entre
guants d’
infield i d’outfield

Si ets destre, el guant es col·loca a la
mà esquerra (LH) i si llences amb
l’esquerra, es col·loca a la dreta (RH)
Abans de 1870 es jugaba sense guant
CUIDA EL TEU GUANT
Dona-li crema per al cuir
quan vegis que està sec

cistella

dits

bossa

RECORDA: CUIDA EL TEU GUANT!!!
Jorge Miqueleiz Cortés

Triar el guant està en funció de la/les posició/ons que juguis
habitualment. Fins a una edat avançada, el millor és un guant que et
permeti jugar en qualsevol d’elles. Recorda que el club tindrà pels
catchers i primera base. Els colors, tipus de cistella i possibilitats de
personalitzar-ho, també són opcions per triar el teu guant.

Tipus de guant per posició:
El guant d’infield té entre
10” ½ i 11” ¾. Ha de ser
més manejable per poder
realitzar jugades de major
velocitat i té una bossa més
petita per poder agafar
més ràpid la bola

El guant d’outfield te entre
12” i 12” ½. Són més
grans per tenir major
superfície per atrapar la bola
i esmorteir l’impacte de les
fly balls

El guant del catcher o
“mascota” te entre 32-33”
de circumferència. És el guant
que té major protecció ja
que rep els majors
Impactes pels llançaments
dels pitchers i una cistella
tancada. No te dits.

El guant de primera base o
“mascotí” te entre 12”
i 12” ½. Té una protecció
extra doncs rep multitud de
passis en un entrenament o
partit. No te dits.

ALGUNS TIPUS DE CISTELLA O WEB

GUANTS ESPECIALS
Podem entrenar amb guants plans per a millorar la
tècnica de fildeig de la pilota(utilitzar les dues mans)
així com la velocitat de transició de la pilota del guant
a la mà. N’hi han de cuir i d’escuma. Amb l’objectiu hi
han petits guants de 9,5”.
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How It's Made Baseball Glove
Jorge Miqueleiz Cortés
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