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TROBADA SOFTBOL CATALÀ 2011 – 2n Torneig Softbol Sala Indoor de Catalunya 
Poliesportiu La Parellada, 4 de desembre 
 
Equips participants 
Categoria Mini: CBS Gavà, AMPA Garrofer (Viladecans), Projecte Softball i CBS Sant Boi. 
Categoria Rookie: CB Viladecans Yefeel, CB Viladecans Blackfeel, Projecte Softball i CBS Sant Boi. 
 
Format del Torneig:  
Es disputaran partits de les dues categories: 

- Categoria Mini (Nascudes/ts el 1998 i posterior) en horari de matí. Durada dels partits 40’. 
- Categoria Rookie (1995 a 2000) en horari de tarda. Durada dels partit 45’. 

L’àmbit d’aquesta activitat es de caràcter amistós i per tant es pretén promoure l’esport i la no 
competitivitat es per això que no hi haurà finals ni campions, però si l’entrega d’un Diploma i un obsequi 
per part de la Federació Catalana.  
 
Activitats 
La FCBS organitzarà una “Gimcana contra rellotge” per a participants de categoria Mini. Cada equip 
haurà de presentar a totes/ts les/els jugadores/rs nascuts entre l’any 2000 i més petits. 

• Gimcana (Explicació a l’Annex 1) 
• Partit de l’Amistat Pre-Rookie (1997 a 1999) – (Llistat Annex 2) 
• Partit de l’Amistat Pro-Rookie (1995 a 1996) – (Llistat Annex 2) 

 
Calendari del Torneig 
 
Nº Hora Categoria Partit / Concurs 

1 9.00 - 9.40 Mini Sant Boi – Projecte 

2 9.45 – 10.25 Mini AMPA Garrofer – Gavà 

3 10.30 – 11.10 Mini Projecte – AMPA Garrofer 

4 11.15 – 11.55 Mini Gavà – Sant Boi 

5 12.00 – 12.40 Mini Projecte – Gavà 

6 12.45 – 13.25 Mini AMPA Garrofer – Sant Boi 

 13.35 – 13.55 Mini GIMCANA (Participen tots els nascuts/des 2000 i més petits) 

 14.00 – 14.05 Mini Entrega Diplomes i Obsequi 

 14.05 – 14.10 Mini/Rookie FOTO FAMÍLIA SOFTBOL CATALÀ (Totes les participants!) 

 14.10 – 14.50 Mini Partit de l’Amistat (Participen tots els nascuts/des el 1997, 1998 i 1999) 

 14.55 – 15.00 Mini Entrega Diplomes i Obsequi 

7 15.05 – 15.50 Rookie Viladecans Yefeel – Sant Boi 

8 15.55 – 16.40 Rookie Projecte – Viladecans Blackfeel 

9 16.45 – 17.30 Rookie Sant Boi – Projecte 

10 17.35 – 18.20 Rookie Viladecans Blackfeel – Viladecans Yefeel 

11 18.25 – 19.10 Rookie Sant Boi – Viladecans Blackfeel 

12 19.15 – 20.00 Rookie Projecte – Viladecans Yefeel 

 20.05 – 20.50 Rookie Partit de l’Amistat (Participen tots els nascuts/des el 1995 i 1996) 

 20.50 – 21.00 Rookie Entrega Diplomes i Obsequi 
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ANNEX 1 
 
Explicació de l’Activitat 
 

• Participaran 8 nenes/ns nascuts entre el 2000 i posterior 
• Es distribuiran pel pavelló davant de la part de l’activitat que els pertoqui. 
• Una bola serà el “Testimoni” i haurà d’anar a mans de tots els nens en el recorregut que l’hi 

toqui realitzar. 
• Començarà amb la Botzina del Pavelló i el rellotge es posarà en marxa: MEEEEEECCCCC!!! 

 
• Nº1: Punteria 

– Haurà de llançar la bola i introduir-la al forat de la zona de Strike, quan ho hagi 
aconseguit anirà a agafar la bola i li portarà al Nº2. 

• 2 oportunitats des de 6 metres 
• Totes les oportunitats que necessiti des de 4 metres…. Fins a encertar! 

 
• Nº2: Agilitat 

– Haurà d’agafar la bola i sortejar tots els obstacles per donar la bola al Nº3. 
• Nº3: Agilitat 

– Haurà d’agafar la bola i sortejar tots els obstacles per donar la bola al Nº4. 
• Nº4: Agilitat 

– Haurà d’agafar la bola i sortejar tots els obstacles per donar la bola al Nº5. 
• Nº5: Agilitat 

– Haurà d’agafar la bola i sortejar tots els obstacles per donar la bola al Nº6. 
• Nº6: Atrapar el FLY (Amb el guant a la mà) 

– Haurà d’agafar la bola dirigir-se al monitor situat a la màquina de llançar, el monitor 
esperarà a que corri cap a la zona d’atrapar la bola, una vegada la tingui en el seu 
poder es dirigirà cap al número 7 i entregarà la bola. 

• Nº7: Equilibri amb la Bola i el Bat (Amb el bat a la mà) 
– Haurà d’agafar la bola situar.la al “pom” del bat i mantenir l’equilibri de la bola 

damunt, es dirigirà cap al Nº8 i l’hi entregarà el bat i la bola. 
• Nº8: Batejar més enllà dels límits  

– Haurà d’agafar la bola i el bat, situar-se per batejar i fer-ho tant for com sigui possible. 
Tindrà totes les oportunitats que necessiti per batejar, un monitor estarà provist de 
boles per anar-les situant damunt del suport de batre. 

 
Final: La Botzina sonarà una vegada la bola surti fora dels límits i es pararà el rellotge. 
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ANNEX 2 
 
Llistat equips PARTIT DE L’AMISTAT PRE-ROOKIE (Nascudes 1997 – 1998 – 1999) 
 

Equip 1 Club Equip2 Club 
Aina Moncho  Projecte Elena Nuñez Projecte 
Alicia Rdrgz St. Boi Carla Pelaez St. Boi 
Laia Pelaez St. Boi Laia Ibañez Viladecans 

Yvette Espin  Viladecans Samar Zaher Projecte 
Francina Manresa Projecte Silvia Hornsveld St. Boi 

Andrea Chica  Viladecans Chantal Sanchez Gavà 
Irene Santarosa St. Boi Maria Ibarra Viladecans 

Angie Lleó Viladecans Natalia Ventura  Projecte 
Claudia Trillo Projecte Judith Mayoral  Projecte 

Patricia Chacon Projecte Anabel Godino  St.Boi 
Estela Blanca  Gavà Elena Cano Gavà 

Laura Martínez Gavà Paula Serrano Gavà 
 
Llistat equips PARTIT DE L’AMISTAT PRO-ROOKIE (Nascudes 1995 – 1996) 
 

Equip 1 Club Equip2 Club 
Mar Mateu Projecte Laia Garcia Viladecans 

Alexandra León Viladecans Judith Leyva Viladecans 
Julia Gomez Viladecans Veronica De La Paz Viladecans 

Nayara Amarillo Viladecans Carla Segura Viladecans 
Yvonne Hdez Viladecans Ana Maria Perez St. Boi 

Montse Romeu St. Boi Marina Estoquera St.Boi 
Paula Perez Projecte Anna Sobrino Viladecans 

Laura Redondo Viladecans Herena Abadia Projecte 
Lorena Moreno Viladecans Marina Sánchez Projecte 

Laura Fando Viladecans Myriam Urquijo Viladecans 
Clara Vizuete Viladecans Andrea Echarte Viladecans 
Neila Adillón Vic   
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REGLAMENT ESPECÍFIC SOFTBOL SALA 
 
CONDICIONS GENERALS  
 

1) El torneig es jugarà per les normatives de la ISf, de la ESF, de la RFEBS i les regles específiques 
de la FCBS.  

2) Totes les participants només podran utilitzar calçat tipus tenis. No es permetrà jugar amb tacs 
de cap mena. 

3) El calentament previ es realitzarà fora de les instal·lacions a l’espai exterior del pavelló.  
4) Les boles oficials aniran a càrrec de la Federació Catalana, seran d’11“ per a la categoria Mini i 

de 12” per a la categoria Rookie.  
5) Els àrbitres seran assignats des de la Federació Catalana amb suficient antelació.  

 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES  
 

1) Les entrades finalitzaran de la següent manera: 
a. Mini: Batejen les 8 del line up.  
b. Rookie: 3 eliminacions o bé 4 carreres anotades.  

2) En categoria Rookie les llançadores podran actuar un màxim de 3 entrades completes.  
3) Les nenes podran jugar en qualsevol de les 8 posicions, els nens només podran actuar en les 

posicions d’Exterior Centre i Exterior Esquerre. També els nens, hauran d’estar en l’ordre al bat 
en els 7è i 8è lloc. 

4) Si el receptor no està llest per batre abans dels 20” en el canvi de la defensiva a la ofensiva, es 
podrà utilitzar el següent batedor en l’ordre del “line-up” i desprès d’aquest vindria el receptor. 
Durant aquests 20”, les llançadores podran calentar amb la receptora.  

5) En cas de qualsevol mal llançament, la bola seguirà “viva” (inclús si rebota amb la paret). 
Excepció: si acaba a qualsevol de les dues banquetes o a les grades, llavors es donarà una base 
a cada corredor.  

6) Si una batada toca el sostre o la paret en terreny bo, aquesta es considerarà “viva” i per tant es 
continuarà com si mai haguès trobat un obstacle. En cas que la batada toqui el sostre o la paret 
i desprès toqui qualsevol zona de “foul” la bola serà considerada “foul ball”.  

7) El temps dels partits serà de 40 minuts (Mini) i 45 minuts (Rookie), la oficialitat vindrà donada 
pel rellotge del marcador del pavelló. Una entrada començada no serà completada desprès del 
temps reglamentari.  

8) Cada equip haurà d’estar present en els últims 5 minuts abans de l’inici del seus partit. En 
aquest temps els tècnics i àrbitre es reuniran a la zona de “home”. No hi haurà entrega de Line 
Up per tal d’alleugerar el ritme del torneig. 

9) Els equips seran de 8 jugadores tant a la defensiva com a l’ofensiva. No hi haurà exterior dret 
(Right Field). 

10) No hi hauran parades de temps demanades pels tècnics.  
11) Els canvis a la defensiva dels equips s’hauran de fer amb un temps màxim de 20”.  
12) El primer “foul ball” desprès del segon strike, serà “foul ball. El segon “foul ball” desprès del 

segon strike, serà eliminació de la batedora.  
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