
 

 

      En un partit de beisbol cada equip està format per 9 jugadors.  
      L'objectiu del joc és aconseguir més carreres que l'equip contrari. 
      Una carrera s'obté quan un batedor completa una volta, havent trepitjat 
      les 4 bases del diamant sense ser eliminat. 
      La durada d'un partit és de 9 innings o entrades. En el MiniBeisbol però                         
mi  es juguen de 2 a 5 entrades. Un inning s'acompleix quan els 2 equips      
ha  han passat una vegada per l'atac i una per la defensa. 
      En   la primera part de l'entrada l'equip visitant ataca (pren el torn al    
      bat), i el local defensa (cobrint el terreny de joc). Quan en l'equip 
      atacant queden eliminats (out) 3 jugadors, es canvien les posicions, 
      i l'equip que defensa passa a atacar. En el MiniBeisbol però es canvia             
d    d’atac a  defensa quant tots els batadors d’un equip han passat a batar     
se   sense comptar el nombre d’eliminats. 

 

 

 

       1. Pitcher (llançador) 6. Short Stop (entrebase) 

        2.Catcher (receptor) 7. Left Field (exterior esquerra)    

        3. 1a Base 8. Center Field (exterior centre) 

        4. 2a Base 9. Right Field (exterior dret) 

        5.  3a Base  

 

 

      Quan un equip ataca, cada jugador anirà a batar segons un ordre         
      preestablert de l'1 al 9, amb l'objectiu de batar el més lluny possible 
      la bola que els llança el Pitcher (llançador) contrari per tal d'arribar  a    
alg  una base. 
       
       El batedor es converteix en corredor: 
  
      1. Batada fora de l'abast de qualsevol defensor, que li permet 
          arribar a alguna de les bases.  

 

       En el MiniBeisbol el batador  
       utilitzarà el suport de batar o 
       batting tee.  

 
       

 
       
 
 
 
 
 
      Zona de Strike  
      És l'espai situat sobre la base meta (Home) i, aproximadament, 
      entre les aixelles i la part superior dels genolls del batedor. 
      L'àrbitre canta Strike quan el batedor passa el bat sense tocar la 
      bola. També el canta si no el passa i la bola llançada passa per la 
      zona de strike. 
      L'àrbitre canata 'bola' a tot llançament que no passi per la zona 
      de strike, sempre que el batedor no l'hagi intentat colpejar.  
E 
      En el minibeisbol amb la modalitat de batar amb el batting tee i suport 
de  batar, no existeix la figura del llançador i per tant no hi ha aquesta                     
a    zona d’strike. 

 

 

      Quan un equip defensa, cada jugador se sitúa en el terreny de joc 
      segons la posició que li pertoca, disposat a eliminar els batedors o  
      corredors contraris. 
 
      Formes d'eliminar (outs): 
  1. Strikeout. Quan el batador acumula 3 strikes quedarà eliminat.                                           
Un  Un strike és un intent errat de batar la pilota, el batador no pot conectar 
la    pilota amb el bat. 

 
      2. Out (eliminació) forçat. Quan un defensor en possessió de la bola 

          trepitja la base a la qual el corredor o batedor està obligat a avançar. 
 

 
      3. Out de fly (eliminació de vol). Tota pilota batada de globus i  
          agafada en l'aire per qualsevol defensor elimina el batedor. 

 

 
      4. Out (eliminació) no forçat. Tot corredor que no està en contacte  

          amb la base que li pertoca i és tocat amb la bola per un defensor      q     
un queda eliminat. 

 

 
 
         Safe (corredor salvat). 
        Al contrari, sempre que el corredor arribi o torni a la seva base abans 
        que el toqui el defensor amb la bola, es mantindrà en joc. 
 

 

 


