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ALEVÍ BEISBOL (PILOTA LLANÇADA PER L’ENTRENADOR)
1. Els jugadors que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporar‐se al seu
equip i participar en el mateix, previ reconeixement del control de documents establert.
Tots els jugadors presents a la banqueta i degudament uniformats han d’estar al line‐up i
hauran de jugar un mínim de dues entrades completes, (atac i defensa) cadascú. Per
controlar aquest extrem es facilitarà als àrbitres un full adequat.
2. Els partits seran a sis (6) entrades completes. No s’aplica la regla de diferències de
carreres per decretar guanyador. En Torneig per concentració la durada dels partits serà
de quatre (4) entrades completes.
3. L’ entrada es desenvoluparà amb la compareixença dels nou (9) jugadors seguint els seus
torns corresponents en l’ordre al bat, sense importar el número d’eliminats, i procurant
anotar la major quantitat possible de carreres. La pèrdua del torn al bat, per aplicació de
la regla de batedor fora de torn, suposarà que el/s torn/s perdut/s pel/s batedors,
compten com a torns completats.
El batedor corresponent per iniciar la primera entrada, serà el primer en l’ordre al bat; el
batedor corresponent per iniciar la segona entrada, serà el quart en l’ordre al bat; el
batedor corresponent per iniciar la tercera entrada serà el setè en l’ordre al bat. La quarta
entrada i les successives, segueixen el criteri establert a partir de la primera entrada.
4. Els corredors hauran de romandre sempre en contacte amb la base i només podran sortir
en avançament un cop que el batedor hagi batat la pilota. No s’aplica la regla d’infield fly
(volea al quadre) al no admetre's els avançaments.
5. Els jugadors fins a set (7) anys (nascuts de l’any 2003 en endavant) poden utlilitzar el
Batting Tee.
6. Cada batedor tindrà tres intents per colpejar la pilota. El tercer intent fallat suposarà
l’eliminació del batedor. Qualsevol pilota batada que quedi dins dels límits de l’àrea de
cinc metres entre les linies de 1ª i 3ª bases, es comptaran com a foul. Els intents de toc de
pilota, deixada, o similar, es compten com intents fallits.
7. Només serà considerat Out un “Foul Fly” capturat pel Receptor sempre que sigui capturat
fora dels límits de l’àrea de cinc metres. Si la bola cau dins dels cinc metres i l’àrbitre
considera que s’ha realitzat un esforç extrordinari podrà determinar si es out o bola
morta.
8. No s’admet les Bases Robades i els corredors no podran avançar si se li escapa la pilota al
receptor.
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9. Per finalitzar una entrada, l’últim batedor haurà de ser eliminat per la seva acció, o ser
eliminat un corredor precedent, o qualsevol defensor en possessió de la pilota trepitjar
qualsevol de les bases o el home, sempre per davant de qualsevol corredor.
10. La distància màxima des de home a l’outfield serà en la mesura del possible de 69m. Si el
terreny de joc no estigués delimitat per tanques de perímetre, s’haurà de pintar una linea
a una distància màxima de 69m i marcar‐la amb cons. En el cas de que això tampoc fos
possible, l’equip home club proposarà les regles de camp amb el vist‐i‐plau de l’àrbitre i
entrenador de l’equip visitant. Qualsevol pilota batada que toqui terra i surti fora dels
límits de l’outfield, suposa al batedor la segona base i a tots els corredors guanyar dues
bases respecte la situació en el moment de la batada.
11. Si la pilota surt fora dels límits establerts per causa d’un mal llançament o fildeig d’un
defensor; al batedor i al/s corredor/s, s’atorgarà una base més de l’obtinguda producte de
la batada.
12. No es podrà jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl∙lics.
13. La distància del home a la goma de llançar serà de 14 metres. La distància entre bases
serà de 18,29 metres.
14. Si per qualsevol causa es registrés la incompareixença de l’àrbitre es celebrarà igualment
el partit arbitrant cada entrenador al seu propi equip a la defensiva. El plaç per
determinar la incompareixença de l’àrbitre serà de 15 minuts.
15. En cas de finalitzar el partit empatat, es continuaran jugant entrades extres fins obtenir un
resultat de desempat.
16. L’entrenador, encarregat de llançar la bola, ho pot fer per dalt del braç o per sóta, segons
consideri convenient.
17. Darrera de l’entrenador es situarà el jugador que actui com a pitcher i la funció del qual
serà només la de fildejar la pilota.
18. Qualsevol pilota batada que doni a l’entrenador es declararà pilota viva com si aquest
formés part del mateix terreny de joc.
19. No existeixen les boles i només es comptabilitzaran els strikes.
20. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la IBAF, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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INFANTIL BEISBOL
1. En tot moment, els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat, 9 jugadors podent
ser aquests de la categoria infantil o de la inmediata inferior. Els jugadors que arribin amb
posterioritat a l’inici del partit, podran incorporar‐se al seu equip i participar en el mateix,
previ reconeixement del control de documents establert, Tots el jugadors presents a la
banqueta i degudament uniformats han d’estar en el line‐up i hauran de jugar un mínim
de dues entrades completes, (atac i defensa) cadascú. Per controlar aquest extrem es
facilitarà als àrbitres una fulla adequada.
1.1. En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que tots els
jugadors presents en el roster han de jugar, existiria la possibilitat de que algun
jugador es lesiones abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadors al
terreny de joc. En aquest cas, i per no perdre per FORFEIT, S’AUTORITZA A UTILITZAR
AL PRIMER JUGADOR QUE HAVIA ESTAT SUBSTITUIT (El primer jugador que s’ha
canviat).
2. Els partits tindran una durada de sis (6) entrades o una durada màxima de dues hores
(2h.) en la seva totalitat.
2.1 Les entrades es donaran per finalitzades en el moment en que un equip arribi a les
cinc carreres. En el cas d’aquesta categoría no hi haurà diferència de carreres.
2.2 En el cas de produïr‐se un HOME RUN, comptaran totes les carreres que s’hagin
impulsat pel batedor del Home Run i la seva pròpia, així doncs, quedaria
automaticament anulada la regla núm. 2.1.
3. Les dimensions per el terreny de joc seran de 24,38 metres de distància entre les bases i
de 16 metres del home a la goma de llançar.
4. Les normes per als llançadors seran les següents:
4.1. Podrà llançar un màxim de tres (3) entrades cada partit excepte en play off, que
s’especifica apart.
4.2. Queda prohibit fer ús del llançament “curva” o qualsevol llançament amb efecte
produït pel llançador. Es permetrà llançar la recta i el canvi de velocitat amb el
palmell de la mà (palm ball).
4.3. En el cas de disputar‐se dos partits de lliga dins de la mateixa setmana, les equips
afectats, hauran de respectar els dies de repòs, com si d’un play off es tractès.
4.4. Compta com una entrada llançada, un sol llançament a un batedor.
4.5. Un llançador que sigui canviat de posició, no podrà tornar a llançar.

4
FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
e‐mail: fcbs@fcbs.cat ‐ web: www.fcbs.cat

REGLAMENT DE COMPETICIONS DE LA F.C.B.S.
TEMPORADA 2010

4.6. Les normes del llançador també s’aplicaran en partits d’entrades extres.
4.7. Un pitcher infantil que actui en la seva categoria, no pot llançar en la categoria
superior en el mateix dia. En cas de fer‐ho en dies consecutius, es regirà per les
mateixes normes de Play‐Off.
4.7.1. Un pitcher infantil quan actui en la categoria superior ho farà amb les
limitacions pròpies de la seva edat, amb la distància especificada en el punt 3 de
la norma cadet.
4.7.2. En partits de Play‐Off el llançador podrà actuar quatre (4) entrades en un dia o
bé tres (3) entrades en un sol partit, i fins a un total de cinc (5) en 2 dies
consecutius.
4.7.3. Es regirà segons les següents pautes: Per poder ser usat el segon dia (o el
següent partit), no pot superar 2 entrades llançades el primer (un sol llançament
a un batedor és una entrada).
4.7.3.1. En el segon, podrà completar fins al màxim de 5 entrades establert (en
2 dies consecutius).
4.7.3.2.
En cas de superar les 2 entrades el 1r dia (o partit), NO POT ACTUAR
com a llançador el segon dia, i haurà de descansar 48 hores per poder
tornar a actuar com a tal. Exemple 1: en cas de llançar el 1r dia 1 entrada + 1
batedor (es consideren 2 entrades), en el 2n pot llançar 3 entrades
completes. Exemple 2: en cas de llançar a 1 sol batedor (es considera 1
entrada), en el següent pot llançar fins a 3 entrades completes.
4.7.3.3. En el cas eventual de jugar‐se un tercer partit (a continuació del segon),
només podrà actuar si no ha sobrepassat una (1) entrada d’actuació en
cadascun dels dos primers partits. Exemple 3: 1 primer partit + 1 segon = 3
tercer, 2 primer + 1 segon = no pot actuar en el tercer.
4.7.4. L’àrbitre, al finalitzar el primer dia, notificarà als dos equips i a la FCBS el
número exacte d’entrades (completes o no) d’actuació dels llançadors, i ho farà
constar a l’acta, que haurà de quedar a disposició per als següents partits del
Play‐Off. En el 2n dia, l’àrbitre haurà de fer especial atenció per tal que cap
llançador superi el límit que li pertoca. En cas d’un tercer partit, es procedirà de
la mateixa manera.
4.7.5. La FCBS determinarà, si es possible, la designació d’anotadors per al Play Off,
d’acord amb el Comité d’Anotadors de la mateixa.
5. S’admet les Bases Robades, i els corredors podran avançar a risc si se li escapa la pilota al
receptor.
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6. S’admet el toc de pilota, deixada o intent de batada similar.
7. En cas de finalitzar el partit empatat, es continuarà jugant entrades extres fins a obtenir
un resultat de desempat.
8. No es podrà jugar amb spikes i /o botes de tacs metàl∙lics.
9. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la IBAF, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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CADET BEISBOL
1. En tot moment, els equips hauran d’alinear al camp i ordre al bat, un mínim de 9
jugadors podent ser aquests de la categoria cadet o de la inmediata inferior. Els
jugadors que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporar‐se al seu
equip i participar a l’enfrontament, previ reconeixement del control de documents
establert, tot i que no es obligatòria la participació d’un jugador reportat.
2. Els partits es jugaran a set (7) entrades o tindran una durada màxima de dues hores i
trenta minuts. Si en el moment en que l’àrbitre canta el 3r Out d’una entrada
completa no s’han consumit les 2h i 30 min en la seva totalitat, ha de jugar‐se una
nova entrada essent aquesta l’última. En qualsevol cas, el partit es donarà per
finalitzat:
a) A partir de la 4a entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres.
b) A partir de la 5a entrada, amb diferència de deu (10) o més carreres.
c) A partir de la 6a entrada, amb diferència de set (7) o més carreres.
3. Regla del Desempat:
‐ Si el partit arriba al final de les entrades reglamentaries amb l’anotació empatada, es
procedirà de la següent forma:
‐ A l’inici de les següents entrades, cada equip disposarà d’un corredor a primera base
i un altre a segona, sense eliminats. Aquests corredors seran els dos anteriors en
l’ordre al bat del qui correpongui el torn al bat a l’inici de l’entrada. Per exemple, si
correspon anar al bat al setè batedor de l’ordre al bat, es col∙locarà el cinquè a segona
base i el sisè a primera base.
4. Les normes pels llançadors seran les següents:
4.1 Els llançadors de categoria infantil i els cadets de primer any, optativament,
podran llançar de 16 metres del home a la goma de llançar (mida infantil),
sempre que el tècnic ho consideri convenient. Però s’haurà d’anunciar abans
d’iniciar la seva labor, una vegada iniciada la seva actuació no es podrà canviar.
L’àrbitre supervisarà la col∙locació d’una goma suplementària amb aquesta
finalitat, en cas necessari. Queda prohibit fer ús del llançament “curva” o
qualsevol llançament amb efecte produït pel llançador. Es permetrà llançar la
recta i el canvi de velocitat amb el palmell de la mà (palm ball).
4.2 Per als llançadors de categoria Cadet:
4.2.1 Podrà llançar‐se un màxim de quatre (4) entrades per partit
(excepte en els partits de Play‐Off) Compta com a entrada
llançada, un sol llançament a un batedor.
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4.2.2 Labor del llançador. Excepcionalment, i degut a la limitació
d’entrades citada (norma 3.a), es podrà acreditar un partit
Guanyat al llançador obridor sempre
4.2.3 que hagi completat quatre (4) entrades completes, i no les cinc
(5) preceptives que preveu el Reglament Oficial de Joc (R: 10.19
a, b), o bé 3 completes en un partit de 5 entrades. Aquesta
excepció, prevista només per a les competicions catalanes i
exclusiva de la categoria Cadet, evita que els llançadors obridors
es vegin perjudicats per la normativa del Reglament Oficial de
Joc pel fet d’estar limitats en la seva actuació.
4.2.4 Igualment, en cas de Partits Salvats, s’haurà de contemplar les
següents variants en relació al Reglament Oficial de Joc: R
10.20.3‐a, entra amb una ventatja no superior a 2 carreres
(enlloc de 3); R 10.20.3‐c, llança al menys 2 entrades completes
(enlloc de 3).
4.2.5 En cas de jugar en dies consecutius, serà vigent la mateixa
normativa especificada per a Play‐Off.
4.2.6 El llançador que sigui rellevat del monticle no podrà tornar a
llançar en el mateix partit.
4.2.7 Podran llançar en la categoria Juvenil tots els Cadets, sempre
que no hagin superat el límit diari d’entrades que pot llançar
aquell mateix dia o el dia d’abans és a dir, complimentant les
normes de la seva categoria.
5. En partits de Play‐Off el llançador podrà actuar cinc (5) entrades en un dia o bé quatre
(4) entrades en un sol partit, i fins a un total de set (7) en 2 dies consecutius.
5.1 En Play‐Off tots els llançadors hauran de situar‐se des dels damunt del
montícle
i per tant no podrà ser usada la Regla 3.1 d’aquesta
normativa específica.
5.2 Es regirà segons les següents pautes: Per poder ser usat el segon dia (o el
següent partit), no pot superar 3 entrades llançades el primer (3 outs
per
entrada), considerant que un sol llançament a un batedor
després de 9 Outs, és
una entrada de més.
5.3 En el segon, podrà completar fins al màxim de 7 entrades establert (21 Outs
en 2 dies consecutius).
5.4 En cas de superar les 3 entrades el 1r dia (o partit), NO POT ACTUAR com a
llançador el segon dia (o partit), i haurà de descansar 48 hores per poder
tornar a actuar com a tal. Exemple 1: en cas de llançar el 1r dia 2 entrades
(6 outs), en el 2n pot llançar 4 (12 outs, que és el màxim per partit).
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Exemple 2: en cas de llançar el 1r dia 3 entrades (9 outs), en el 2n pot
llançar 4 (12 outs, que sumen els 21 màxims).
5.5 En el cas eventual de jugar‐se un tercer partit (a continuació del segon),
només podrà actuar si no ha sobrepassat dues (2) entrades d’actuació en
cadascun dels dos primers partits, i en aquest cas, el màxim d’entrades
totals es reduirà a 6. Exemple 3: 2 primer partit + 2 segon = 2 tercer,3
primer + 1 segon = no pot actuar en el tercer.
5.6 L’anotador oficial, al finalitzar el primer dia, notificarà als dos equips el
número exacte d’entrades (completes o no) d’actuació dels llançadors i
haurà de deixar la documentació pertinent (acta i fulls d’anotació), o còpia
de la mateixa, a disposició per als següents partits del Play‐Off. En el 2n dia,
haurà de notificar a l’àrbitre quan un llançador arribi al límit que li pertoca,
si aquest no és rellevat.

6. No s’admet el batedor designat.
7. Es podrà jugar amb spikes, o tacs de goma dura.
8. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la IBAF, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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JUVENIL BEISBOL
1. En tot moment, els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat, un mínim de 9
jugadors podent ser aquests de la categoria juvenil o de la inmediata inferior. Els jugadors
que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran ser reportats a l’àrbitre i participar
en el mateix
2. Els partits es jugaran a nou (9) entrades o tindran una durada màxima de tres hores. Si en
el moment que l’àrbitre canta el 3r Out d’una entrada completa no s’han consumit les 3
hores en la seva totalitat, ha de jugar‐se una nova entrada sent aquesta la última. En
qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
a) A partir de la 5ª entrada, amb diferència de quinze (15) o més carreres
b) A partir de la 6ª entrada amb diferència de dotze (12) carreres.
c) A partir de la 7ª amb diferència de deu (10), es donarà per finalitzat el partit.
3. Regla del Desempat:
‐ Si el partit arriba al final de les entrades reglamentaries amb l’anotació empatada, es
procedirà de la següent forma:
‐ A l’inici de les següents entrades, cada equip disposarà d’un corredor a primera base
i un altre a segona, sense eliminats. Aquests corredors seran els dos anteriors en
l’ordre al bat del qui correpongui el torn al bat a l’inici de l’entrada. Per exemple, si
correspon anar al bat al setè batedor de l’ordre al bat, es col∙locarà el cinquè a segona
base i el sisè a primera base.
4. Les normes pels llançadors seran les següents:
4.1 Els jugadors amb llicència i/o edat de la categoria inferior (cadet), que siguin alineats
com a llançadors, podran actuar en un màxim de quatre (4) entrades per partit,
respectant en tot moment el reglament específic de la seva categoria.
4.2 El llançador que sigui rellevat del monticle no podrà tornar a llançar en aquell partit.
4.3 Pels jugadors en edat juvenil el límit d’entrades llançades serà d’un total de nou (9)
cada cap de setmana ja sigui llançant en la categoria juvenil o en la inmediata
superior.
4.4 En partits de Play‐Off un llançador juvenil podrà actuar fins a un total de nou (9) en 2
dies consecutius.
4.4.1 Es regirà segons les següents pautes: Per poder ser usat el segon dia (o el
següent partit), no pot superar 4 entrades llançades el primer (3 outs per
entrada), considerant que un sol llançament a un batedor després de 12 Outs,
és una entrada de més.
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4.4.2 En el segon dia, podrà completar fins al màxim de 9 entrades establert (27
Outs en 2 dies consecutius). En cas de superar les 4 entrades el 1r dia (o partit),
NO POT ACTUAR com a llançador el segon dia, i haurà de descansar 48 hores
per poder tornar a actuar com a tal. Exemple1: en cas de llançar el 1r dia 3
entrades i 1/3 (10 outs), en el 2n pot llançar 5 i 2/3 (17 outs, que sumen els 27
màxims).
4.4.3 En el cas eventual de jugar‐se un tercer partit (a continuació del segon), només
podrà actuar si no ha sobrepassat tres (3) entrades d’actuació en cadascun dels
dos primers partits, i en aquest cas, el màxim d’entrades totals es reduirà a 8.
Exemple 2: 3 primer partit + 3 segon = 2 tercer, 3 primer partit + 2 segon = 3
tercer, 4 primer + 1 segon = no pot actuar en el tercer.

4.4.4 Pels llançadors d’edat cadet s’aplicarà el reglament específic de Play‐Off de la
seva categoria.
4.4.5 L’anotador oficial, al finalitzar el primer dia, notificarà als dos equips el número
exacte d’entrades (completes o no) d’actuació dels llançadors i haurà de deixar
la documentació pertinent (acta i fulls d’anotació), o còpia de la mateixa, a
disposició per als següents partits del Play‐Off. En el 2n dia, haurà de notificar a
l’àrbitre quan un llançador arribi al límit que li pertoca, si aquest no és rellevat
5. S’admet fer servir el batedor designat.
6. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la IBAF, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.

11
FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
e‐mail: fcbs@fcbs.cat ‐ web: www.fcbs.cat

REGLAMENT DE COMPETICIONS DE LA F.C.B.S.
TEMPORADA 2010

SÈNIOR BEISBOL
1. SÈNIOR DIVISIÓ D’HONOR:
1.1 Els partits es jugaran a nou (9) entrades i sense límit horari. Però a fi i efecte d’evitar
que els partits es perllonguin amb un excés de temps injustificat, es seguiran les
següents pautes:

1.1.1 Si es completa el temps estipulat de tres (3) hores abans d’haver finalitzat les cinc
(5) primeres entrades, el partit es donarà com acabat independentment del
número de carreres de diferència, en acabar l’entrada en curs. En cas que el 3r Out
de la 5a entrada es produeixi abans d’arribar a les mencionades 3 hores, el partit
continuarà el seu curs normalment..
1.1.2 En cas que el partit es vegi interromput per una causa aliena al propi joc (per part
de l’àrbitre, en cas de pluja o altres efectes de l’intempèrie; o per una lesió que
impedeixi moure un jugador situat dins del terreny de joc en espera d’assistència
sanitària, per un temps superior a 15 minuts), aquest temps es descomptarà del
còmput global del temps per determinar la finalització del joc, segons es
contempla en el paràgraf anterior.
1.1.3 En qualsevol cas, si l’equip local (Homeclub) és qui va pel davant en el marcador,
no seria necessari que es tanqui l’entrada (si no hi ha temps d’iniciar la següent), i
l’anotador farà constar el resultat final sense tenir en compte l’ofensiva de l’equip
local d’aquesta darrera entrada, o en el seu cas, fins al moment d’anotar‐se la
carrera que li dóna la victòria (quedant reflexat així en les Estadístiques de la
Competició). En cas d’empat, el joc continuaria fins a produir‐se el desempat.
1.2. En determinades competicions, poden acordar‐se partits a set (7) entrades.

2. SÈNIOR PRIMERA DIVISIÓ:
2.1 Els partits es jugaran a nou (9) entrades i sense límit horari. Però a fi i efecte d’evitar
que els partits es perllonguin amb un excés de temps injustificat, es seguiran les
següents pautes:
2.1.1 Si es completa el temps estipulat de tres (3) hores abans d’haver finalitzat les cinc
(5) primeres entrades, el partit es donarà com acabat independentment del
número de carreres de diferència, en acabar l’entrada en curs. En cas que el 3r Out
de la 5a entrada es produeixi abans d’arribar a les mencionades 3 hores, el partit
continuarà el seu curs normalment.
2.1.2 Si es completa el temps estipulat de tres i mitja (3:30) hores abans d’haver
finalitzat les set (7) primeres entrades, el partit es donarà com acabat
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independentment del número de carreres de diferència, en acabar l’entrada en
curs. En cas que el 3r Out de la 7a entrada es produeixi abans d’arribar a les
mencionades 3:30 hores, el partit continuarà el seu curs normalment.
2.1.3 En cas que el partit es vegi interromput per una causa aliena al propi joc (per part
de l’àrbitre, en cas de pluja o altres efectes de l’intempèrie; o per una lesió que
impedeixi moure un jugador situat dins del terreny de joc en espera d’assistència
sanitària, per un temps superior a 15 minuts), aquest temps es descomptarà del
còmput global del temps per determinar la finalització del joc, contemplat en els
punts a i b anteriors.
2.1.4 En qualsevol cas, si l’equip local (Homeclub) és qui va pel davant en el marcador,
no seria necessari que es tanqui l’entrada (si no hi ha temps d’iniciar la següent), i
l’anotador farà constar el resultat final sense tenir en compte l’ofensiva de l’equip
local d’aquesta darrera entrada, o en el seu cas, fins al moment d’anotar‐se la
carrera que li dóna la victòria (quedant reflexat així en les Estadístiques de la
Competició). En cas d’empat, el joc continuaria fins a produir‐se el desempat.
2.2 En determinades competicions, poden acordar‐se partits a set (7) entrades.
3. En tot moment, els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat, un mínim de 9
jugadors podent ser aquests de la categoria sènior o de la immediata inferior.
4. En qualsevol cas, el partit es donarà per finalitzat:
a) A partir de la 5a entrada amb diferència de quinze (15) carreres o més,
b) A partir de la 6a amb diferència de dotze (12) o més, i
c) A partir de la 7a amb diferència de deu (10) o més.
5. En partits programats a 7 entrades, a partir de la 5a amb diferència de dotze (12) o més,
y a partir de la 6a amb diferència de deu (10) o més.
6. Regla del Desempat:
‐ Si el partit arriba al final de les entrades reglamentaries amb l’anotació empatada, es
procedirà de la següent forma:
‐ A l’inici de les següents entrades, cada equip disposarà d’un corredor a primera base
i un altre a segona, sense eliminats. Aquests corredors seran els dos anteriors en
l’ordre al bat del qui correpongui el torn al bat a l’inici de l’entrada. Per exemple, si
correspon anar al bat al setè batedor de l’ordre al bat, es col∙locarà el cinquè a segona
base i el sisè a primera base.
7. Pels llançadors d’edat juvenil s’aplicarà el reglament específic de Play‐Off de la seva
categoria.
8. En les competicions catalanes els equips de Divisió d’Honor hauran de jugar amb bat de
fusta tot i que la resta d’equips d’altres divisions ho puguin fer amb bat d’alumini, si així
ho volen.
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9. Qualsevol jugador sub‐21 amb llicència de Divisió d’Honor pot jugar lliurement a
Primera Divisió Catalana. De la mateixa manera qualsevol jugador sub‐21 amb llicència
de Primera Divisió Catalana o juvenil, podrà jugar lliurement a Divisió d’Honor. Quan es
tracti de jugadors majors de 21 anys, poden succeïr els següents casos:
9.1 El jugador major de 21 anys amb llicència de Divisió d’Honor Catalana
no podrà baixar en cap cas a jugar la Primera Divisió Catalana.
9.2 El jugador major de 21 anys amb llicència de Primera Divisió Catalana
(independentment de la categoria amb que tingui llicència a nivell
Estatal) podrà jugar un màxim de nou (9) partits amb l’equip de Divisió
d’Honor (comptaran tant els partits de Competicions Catalanes, com els
de Lliga Estatal) sense perdre la categoria. Un jugador que hagi arribat a
jugar en 10 partits, passarà automàticament a ser jugador de Divisió
d’Honor. Compta com a partit jugat sempre que s’hagi participat en el
mateix (segons el Manual oficial d’anotació de la IBAF), però no pel fet
de ser inscrit com a reserva.
10. CESSIÓ DE JUGADORS PER A DIVISIÓ D’HONOR:
Qualsevol jugador amb llicència en un club sense equip de Divisió d’Honor Estatal, podrà
tramitar llicència per un altre (Club de Cessió) per a aquesta competició, sense
perdre
la seva filiació amb el seu Club d’Origen. No obstant, quedarà subjecte a les següents
condicions:
10.1.

Mentre duri dita Competició Estatal, no podrà participar en les
Competicions Catalanes, ni amb el seu Club d’Origen ni amb l’equip o
equips filials del Club de Cessió (si aquest tingués equip de Primera o
Juvenil en Competicions Catalanes), per als quals no en té llicència.

10.2.

Una vegada conclosa la Lliga Nacional de Divisió d’Honor, el jugador
recuperarà la seva vinculació amb el seu Club d’Origen, deslligant‐se del
Club de Cessió, tot i que sense poder participar en competicions
incompatibles amb l’anterior (Lliga Catalana o Campionat de Catalunya
de Primera Divisió i Juvenil).

10.3.

En cas de voler perllongar el seu lligam amb el Club de Cessió per a
participar en d’altres competicions oficials (p.e. Copa del Rei), sempre i
quan el Club d’Origen no participi en dita competició, es regirà segons
l’especificat en el punt anterior (6.a), d’aquesta normativa.

11. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la IBAF, CEB,
RFEBS a més del RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases.
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