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Al 1960 es va posar per primera vegada el nom
del jugador a l’esquena per identificar-lo
Els primers uniformes eren camises
de franel·la i pantalons de cotó.
També s’utilitzaven barrets
Les gorres poden ser d’un sol
color o de dos colors (visera i
corona/panells)

Pots portar els pantalons
recollits al genoll o
llargs

RECORDA: has d’anar ben uniformat
Jorge Miqueleiz Cortés

GORRES, BASEBALL CAP…
botó
Utilitzem les gorres en el beisbol per protegir-nos del
sol. També són un signe d’identitat de l’esport i dels
clubs. Al llarg dels anys s’han fet servir diferents models, corona
fins el que portem avui en dia. Les gorres poden tenir
diferents tipus de tancament: de velcro, de plàstic,
tancades amb goma, tancades a mida.
.
visera

trau

panells

CASAQUES,BASEBALL JERSEY, FRANEL·LES…
Es va començar utilitzant camises de
franel·la, fins i tot alguns equips jugaven amb
corbata. Avui dia podem trobar-les de
qualsevol manera: amb o sense botons, amb o
sense mànigues, amb coll rodó o de pic, de
cotó o de mesh (malla), d’un sol color o de
varis, amb adorns en el coll, pit, mànigues,…

Les casaques porten el nom i/o escut de
l’equip. Porten un nombre a l’esquena per
identificar al jugador i també poden
portar-lo a la part anterior. Poden portar
la publicitat del sponsor, el nom del
jugador, etc. Com a equip local utilitzem
un color i com a visitant un altre color.

PANTALONS, BASEBALL PANTS…
Els pantalons no són tan atractius com les gorres i casaques per a ús
dels fans, però són part imprescindible de l’uniforme del jugador. Ens
protegeixen cada vegada que hem de llançar-nos a terra per
aconseguir una bola o una base. Sempre juguem amb pantalons
llargs, encara que podem portar-los també recollits al genoll (en les
fotos veiem el mateix jugador portant els pantalons amb dos estils
diferents). Alguns equips fan servir el mateix color de pantalons per
jugar com local o visitant i altres equips canvien també el color dels
pantalons. Poden ser de ratlles, d’un sol color, amb una linia lateral,
dues,…

MITJONS, SANITÀRIES, COBREMITGES, CINTURONS…
Actualment portem mitjons o mitges
d’un sol color. Aquest color sempre ha
de ser a joc amb la resta de
complements. En el beisbol no
s’utilitzen els mitjons només blancs.

Els cobremitges es posen per sobre de
les sanitàries (generalment de color
blanc) i porten el color dels
complements de l’equip. Les més
comunes són llises, encara que també
poden portar ratlles.

Jorge Miqueleiz Cortés

El cinturó és un altre complement de
l’uniforme del jugador de beisbol.
Generalment és del mateix color que la
resta de complements de l’equip. El seu
ús és imprescindible encara que no es
necessiti per subjectar els pantalons

