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Circ. Tèc.: 15/21 
Ref: Torneig Softbol Masculí. 

 

TORNEIG PRIMAVERA SOFTBOL MASCULÍ. 
 
 
 

Data: Dissabte 15 de Maig de 2021 
 

Lloc de Celebració: Camp Municipal de Beisbol i Softbol de València Riu 

Túria, Tram VI. 
 

Modalitat: Softbol Bola Xata 
 

Equips Participants: CS. DOMINICANA DE VALÈNCIA, CS. LOS CUBANOS 

DE VALÈNCIA, CS. VENEZUELA DE VALÈNCIA y CS. VALENCIANOS DEL 

TURIA. 

 

Sistema de Competició: Es jugarà una fase de classificació en dos grups a 
una volta. Al final d'aquesta fase els equips classificats en 1r lloc jugaran un 

únic encontre per a determinar els llocs 1r i 2n, igual que els equips 

classificats en segon lloc de la fase de classificació s'enfrontaran entre ells a 
un únic encontre per a determinar el 3er i 4t classificat. 

 

Calendari de la Competició: 
 
 

Equips 
 
 

1.- CS. DOMINICANA DE VALENCIA 

2.- CS. LOS CUBANOS DE VALENCIA 
3.- CS. VENEZUELA DE VALENCIA 
4.- CS. VALENCIANOS DEL TURIA 
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Nº DATA HORA CAMP EQUIPS GRUP 

FASE CLASSIFICACIÓ  

1 15/05/2021 17.00 H 1 DOMINICANA – CUBA A 

2 15/06/2021 17.00 H 2 VENEZUELA – ESPAÑA B 

FASE FINAL 

3 15/05/2021 19.00 H 2 2º GRUP A – 2º GRUP B  

4 15/05/2021 19.00 H 1 1º GRUP A – 1º GRUP B  

 
 

En tots els encontres se sortejarà el home club. 

 
El Comissari Tècnic entregarà a l'àrbitre de cada encontre 3 pilotes oficials 

de joc. No obstant això, l'equip local de cada encontre serà l'encarregat de 

facilitar a l'àrbitre principal totes les pilotes de joc necessàries per al 
desenvolupament d'aquest. 

 

Àrbitres: Col·legi Valencià. 

 

Anotadors: Col·legi Valencià. 
 

Comissari Tècnic: Marlon Pérez. 
 

Bases de Competició: Serà aplicable el reglament de Bases de les Lligues 
Autonòmiques de Beisbol i Softbol Sènior 2021, així com els Reglaments de 

Competicions de la RFEBS: RGC, Reglaments Bases CEC Beisbol i CEC 

Softbol Edició 2021. 
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ANNEX BASES 

 

 

REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA SOBRE EL LLANÇAMENT “BOLA 

CHATA” 

 
1.- Tot el següent ha de tindre lloc perquè un llançament siga un 

llançament legal: 

 
a) El llançador ha de soltar immediatament la pilota al batedor després 

de fer qualsevol moviment de llançament. 

 

b) El llançador pot portar la bola darrere de la seua esquena, en el 

moviment cap endarrere, proveint que no es detinga o canvie el 

moviment cap avant, i el llançador no utilitze un molinet o tipus de 
llançament de fona o faça una volta completa en soltar la pilota. 

c) La pilota ha d'estar dins de la monyica del llançador en el moviment 

del braç cap avall i durant l'alliberament complet. 

 

d) El llançament ha de ser un moviment per davall de la mà, amb la mà 
davall del maluc i la palma pot estar apuntant cap avall. 

e) En el balanceig cap avant del braç llançador: 

e.1. el colze ha d'estar “trancat” en el punt d'alliberament 
e.2. els muscles i el maluc d'impuls han d'estar quadrats amb 

Home, quan la pilota és soltada. 

 

f) La soltesa de la pilota ha de ser en el primer moviment cap avant 

del braç de llançar i ha de passar el maluc. 

 
g) Espentant-se amb el peu de pivot des d'un lloc diferent a la goma de 
llançar abans que el peu que trepitja haja deixat el plat, és considerat 
un salt de corb i és il·legal. 
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h) En l'acte de l'alliberament de la pilota, el llançador ha de fer un pas 
simultani amb l'alliberament de la pilota. El pas ha de ser cap avant cap 

al batedor i dins d'una longitud de 61.0 cm (24 polzades) d'amplària de 

la goma de llançar. El peu que fa el pas (no pivot), ha d'estar apuntat 
cap a home i no ha de tocar el sòl davant o sobre una línia recta entre el 

peu pivot i home. No és un pas si el llançador es llisca cap al front, a 

través de la goma de llançar, sempre que no es perda el contacte amb la 

goma de llançar. Alçar el peu pivot fora de la goma de llançar i tornar a 
la goma de llançar, realitzant un moviment oscil·lador, és una infracció 

de la regla 4.3.2b. 

 
i) El braç de llançar en soltar la pilota pot seguir el moviment, sempre 
que no continue l'impuls. 

 

j) El llançador intencionalment no pot deixar caure, rodar o rebotar la 

pilota, per a evitar que el batedor la colpege. 

 
k) El llançador té vint (20) segons per a efectuar el següent llançament, 
després de rebre la pilota o després que l'àrbitre indique “joc” “play 
ball”. 

 

2.- Es obligatorio para el receptor el uso de todos sus implementos de 
protección. (careta con protección para el cuello, peto, espinilleras y casco 

protector). 

 

3.- És obligatori per als jugadors corredors, l'ús de casc de doble orellera. 

 

4.- La utilització de careta per al llançador, és recomanable. 
 

5.- Tots els encontres tindran una duració de 2 hores o 7 entrades. 
 

Serà aplicable la Regla d'avantatge de carreres - Run head rule, que 

dóna per acabat el partit quan hi ha una diferència de 10 carreres després 

de la 5ª entrada. 
 

En cas d'empat: Immediatament després de finalitzada l'última entrada, es 
jugaran les entrades que siguen necessàries utilitzant la fórmula del Tie-

breaker (mort sobtada) 
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6.- La distància de la goma de llançar a home serà de 14.00 m. 

     La distància entre bases serà de 20.00 m 

 

7.- No hi haurà HIY BY PITCH (colpejat per llançament) 

8.- No estarà permés el toc de pilota. 

9.- No estarà permés el Robatori de bases excepte quan el catxer tinga 

possessió de la pilota. 

 

10.- ALINEACIÓ – LINE UP. 
L'alineació que els entrenadors han de presentar en “home”, abans del 

començament del encontre, a l'àrbitre principal, entrenador de l'equip 

contrari i anotador oficial (si n'hi haguera), haurà de complir almenys amb 

el que es disposa en les REGLES OFICIALS DE JOC de la WBSC en el punt 
3.2.1., a més de les dades completes de l’encontre en qüestió i amb la 

signatura de l'entrenador. 
 

11.- Tot el que es preveu en aquestes bases té prioritat per a aquesta 
competició sobre qualsevol altre Reglament. 

 

12.-   El Comissari Tècnic DEL TORNEIG té la més àmplia facultat per a la 

interpretació d'aquestes Bases i podrà, cas d'entendre-ho necessari, dictar 
les normes complementàries que considere oportú per al millor 

desenvolupament de la competició. 
 

13.- . La participació en aquesta competició suposa la total acceptació 
d'aquesta Bases i altres reglaments d'aplicació per part de tots els 

participants. 
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