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SUB 17 (AMB LLANÇADORA) 
 

1. En tot moment els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat 9 jugadores, podent ser 
aquestes de la categoria cadet o infantil. Les jugadores que arribin amb posterioritat a l’inici 
del partit podran ser reportades a l’àrbitre i/o anotador/a i participar en el mateix. 
  

2. Poden ser alineades jugadores de categoria Aleví i Infantil (nascudes l’any 2005 i posterior), 
sempre sóta la responsabilitat de l’entrenador/a.  
 

3. Podran incloure’s al Roster un número il·limitat de nois d’edat màxima Infantil Beisbol (2005 a 
2001) , però només es permet alinear-ne a dos (2) de forma simultània i aquests podran jugar 
a les posicions d’exterior dret i exterior esquerre. En l’ordre, la bat hauran d’apareixer en 8è i 
9è lloc.  
 

4. Poden ser alineades jugadores admitides per la FCBS de categoria juvenil, però només es 
permet alinear-ne a dues (2) de forma simultània i aquestes podran jugar a les posicions 
d’exterior dret i exterior esquerre. En l’ordre al bat, hauran d’apareixer en 8è i 9è lloc.  
 

5. Els partits tindran una durada de sis (6) entrades o una durada màxima de dues hores (2h.) en 
la seva totalitat. Les entrades es donaran per finalitzades en el moment en que un equip arribi 
a les cinc (5) carreres. En el cas d’aquesta categoría, no hi haurà diferencia de carreres i les 
entrades finalitzaran amb els tres (3) eliminats. 

 
6. En cas d’empat en la 6ª entrada, es continuarà jugant el partit en entrades extres. Al complir-

se les dues hores de durada, si encara perdura l’empat, es procedirà a la formula de tie-break: 
L’equip a la ofensiva començarà el seu torn al bat amb la corresponent batedora d’aquella 
entrada, l’últim out de l’anterior entrada es situarà com a corredora a segona base. La 
jugadora que està de corredora pot ser substituïda d’acord a les regles de substitució. 
Podran ser usades les llançadores que ja hagin participat durant el partit i hagin superat els 
límits d’entrades permeses en la categoria. 

 
7. Una llançadora amb edat Cadet només podrà llançar un màxim de dotze (12) eliminades per 

partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria infantil, només 
podrà llançar un màxim de nou (9) eliminades. 

 
Pels partits de Play-Off, una llançadora podrà actuar com a tal al dia següent. Però sempre 
s’haurà de respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria. 
 
7.1. Una llançadora de l’any 1998 només podrà llançar un màxim de dotze (12) eliminades, i 
ho haurà de fer des dels 13,11 m. 

 
8. La distància entre el home i la goma de llançar serà de 12,19 m.  

 
9. S’admet Robar Bases i les corredores podran avançar a risc. 

 
10. S’admet el Toc de bola. 

 
11. No es permet la Base per Boles Intencional. 
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12. És obligatori l’ús de la doble base a la primera base. 
 
13. S’admet l’ús opcional de la batedora designada. 

 
14. No es podrà jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl·lics. 
 
15. La pitcher pot llançar la pilota en moviment de “molinet” o “pèndol” indistintament, però 

sempre que ho faci en Strike. 
 

16. Amb les jugadores (batejadores) d’edat infantil es permetrà que el tècnic de l’equip que està a 
l’ofensiva demani que la llançadora faci servir el moviment de pèndol. El tècnic responsable a 
la defensiva podrà fer canvi de llançadora sempre que sigui per col·locar una llançadora que 
pugui fer el moviment amb naturalitat. 

 
17. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF/ESF (versió 

2010-2014), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases. 
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JUVENIL 
 

1. Poden ser alineades jugadores admitides per la FCBS de categoria sènior, però en CAP CAS es 
podrà alinear jugadores de categoria infantil o aleví. Les jugadores que arribin amb 
posterioritat a l’inici del partit podran ser reportades a l’àrbitre i/o anotador/a i participar en 
el mateix. 
 

2. Els partits tindran una durada de set (7) entrades o una durada màxima de dues hores (2h.) en 
la seva totalitat. Un partit es podrà donar per finalitzat quan: 

a. A partir de la 4ª entrada, hi hagi diferència de 15 carreres. 
b. A partir de la 5ª entrada, hi hagi diferència de 10 carreres. 

 
3. En cas d’empat en la 7ª entrada es continuarà jugant el partit en entrades extres. Al complir-se 

les dues hores de durada, si encara perdura l’empat, es procedirà a la formula de tie-break: 
L’equip a la ofensiva començarà el seu torn al bat, amb la corresponent batedora d’aquella 
entrada, l’últim out de l’anterior entrada es situarà com a corredora a segona base. La 
jugadora que està de corredora pot ser substituïda d’acord a les regles de substitució. 
Podran ser reingresades les llançadores que ja hagin participat durant el partit i hagin superat 
els límits d’entrades permeses en la categoria. 
 

4. Una llançadora amb edat Junior només podrà llançar un màxim de quinze (15) eliminades per 
partit. Si es fa servir una llançadora amb edat corresponent a la categoria cadet, només podrà 
llançar un màxim de dotze (12) eliminades. 
 
Pels partits de Play-Off, una llançadora podrà actuar com a tal al dia següent. Però sempre 
s’haurà de respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria. 
 

5. Les jugadores d’edat sènior tindran les següents limitacions: 
a. Nomès es podrà sol·licitar que apreguin al roster Juvenil un màxim de 3 jugadores 

d’edat sènior, sempre amb el vist-i-plau del Comitè de Competició de la FCBS. 
b. Nomès podran jugar dues (2) jugadores d’edat sènior alhora. 
c. Nomès podran jugar un màxim de 4 entrades. A excepció de les llançadores, que 

podran actuar un màxim de 3 entrades. 
d. Nomès podran actuar en els torns al bat en 8e i 9è lloc. 
e. En cap cas s’acceptarà el reingrés d’aquestes jugadores. 
f. Podran jugar en qualsevol posició dins del camp. 

 
6. La distància entre el home i la goma de llançar serà de 13,11 metres 

 
7. És obligatori l’ús de la doble base a la primera base. 

 
8. S’admet l’ús de la batedora designada. 

 
9. Es permet la Base per Boles Intencional. 

 
10. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF/ESF (versió 

2010-2014), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases. 
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SÈNIOR 
 
1. Les jugadores que arribin amb posterioritat a l’inici del partit podran ser reportades a l’àrbitre 

i/o anotador/a i participar en el mateix. 
 

2. Els partits tindran una durada de set (7) entrades o una durada màxima de dues hores (2h.) en 
la seva totalitat. Un partit es podrà donar per finalitzat quan: 

a) A partir de la 4ª entrada, hi hagi diferència de 15 carreres. 
b) A partir de la 5ª entrada, hi hagi diferència de 10 carreres. 

 
3. En cas d’empat en la 7ª entrada, es continuarà jugant el partit en entrades extres. Al complir-

se les dues hores de durada, si encara perdura l’empat, es procedirà a la formula de tie-break: 
L’equip a la ofensiva començarà el seu torn al bat amb la corresponent batedora d’aquella 
entrada, l’últim out de l’anterior entrada es situarà com a corredora a segona base. La 
jugadora que està de corredora pot ser substituïda d’acord a les regles de substitució. 
Podran ser usades les llançadores que ja hagin participat durant el partit i hagin superat els 
límits d’entrades permeses en la categoria. 
 

4. Una jugadora de categoria sènior no tindrà límit d’entrades llançades. En el cas de jugadores 
juvenils, el límit serà el de la seva categoria. 
Pels partits de Play-Off, una llançadora podrà actuar com a tal al dia següent. Però sempre 
s’haurà de respectar la limitació d’eliminades corresponent a cada categoria. 
 

5. En la categoria sènior es podran alinear tantes jugadores amb edat i/o llicència junior 
tramitada com es desitgi, sense cap limitació. 
 

6. La distància entre el home i la goma de llançar serà de 13,11 metres. 
 

7. És obligatori l’ús de la doble base a la primera base 
 

8. S’admet l’ús de la batedora designada. 
 

9. Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF/ESF (versió 
2010-2014), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases. 
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