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Si en aquestes bases apareix “el” o “li”, o els seus pronoms personals relacionats, ja siguen com a 

paraules o parts de paraules, aquests han sigut usats per a propòsits literaris i tenen el seu significat en el 
sentit genèric (és a dir per a incloure tota la raça humana, o tots dos sexes, masculí i femení). 

 
BASES 

 
El Reglament pel qual es regularan les Lligues Autonòmiques en les categories 

menors serà el Reglament de Bases de les  Competicions Estatals per concentració  
de Beisbol  i Softbol Edició 2021 i complementades amb el Reglament General i de 
Competició  Edició 2021 de la RFEBS, llevat de les excepcions que apareguen 
reflectides en les Bases i Annexos de les Lligues Autonòmiques de la FBSFACV. 

 
1. FÒRMULA DE COMPETICIÓ.  

 
Les competicions es desenvoluparan per sistema de Lliga. Tots contra tots a doble 

volta. 
 

En la categoria que hi haja dos equips inscrits es jugarà al millor de cinc partits. 
 

 
2. DURACIÓ DELS ENCONTRES. 

 
 

 Categoria Sub 11 Beisbol: Els encontres es disputaran jugant 6 entrades 
o una hora i mitja. 

 
 Categoria Sub 13 Beisbol, Sub 13 i Sub 15 Softbol: Els encontres 

es disputaran jugant 6 entrades o dues hores. 
 

 Categoria Sub 15 Beisbol: Els encontres es disputaran  jugant 7 
entrades o dues hores i mitja. 

 
 Categoria Sub 18 Beisbol: Els encontres es disputaran jugant 7 entrades 

o dues hora i mitja. 
 

 Categoria Sub 18 Sófbol: Els encontres es disputaran jugant 7 
entrades o dues hores. 
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En tot cas, haurà de finalitzar-se l'entrada que s'estiga jugant en cumplir-se 
el temps, excepte en el cas que l'equip local porte avantatge en iniciar-se el 
tancament de l'entrada. 

 
 No s'iniciarà l'entrada quan falten 5 minuts per a la finalització de 

l’encontre. 
 

 En cas d'empat: Immediatament després de finalitzada l'última entrada, es 
jugaran les entrades que siguen necessàries utilitzant la fórmula del “Tie-
break”. Això és, per a Beisbol: l'equip a l'ofensiva iniciarà el seu torn al bat 
col·locant en primera i segona base al penúltim i últim batedor de l'entrada 
anterior i procedirà a batre el jugador que li corresponga pel seu ordre al 
bat oficial. L'entrada es jugarà a continuació, sense “out”, com si d'una 
entrada normal es tractara, havent-se de completar cada entrada 
addicional. 

 
Per a Softbol: l'equip a l'ofensiva iniciarà el seu torn al bat col·locant en 

segona base a l'últim batedor de l'entrada anterior i procedirà a batre el 
que li corresponga pel seu ordre al bat oficial. L'entrada es jugarà a 
continuació, sense “out”, com si d'una entrada normal es tractara, havent-se 
de completar cada entrada addicional. 

 
 Normes obligatòries per a accelerar els encontres: 

 
 Es reitera als àrbitres i entrenadors l'obligació de complir 

escrupolosament el que es disposa en les regles 5.04 (b), 
5.07 (b) i 5.07(c) de les Regles Oficials de Joc.  

 
 Els àrbitres hauran d'impedir el retard injustificat en el 

desenvolupament del joc, causat per l'acció d'un defensor en retornar 
la pilota al llançador o per algun col·loqui entre ells. 

 
 Per a reprendre el joc, després d'un bateig de "foulball" o després 

que la pilota haja eixit del terreny de joc, l'àrbitre principal imposarà 
l'ús d'una pilota de les quals obren en el seu poder, evitant que siga 
immediatament utilitzada la pilota de “foul” o que haja eixit fora del 
terreny. 



Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, amb el núm. 41, secció 2a 
Av. Malva-rosa, 122 baix - Tel. 96 372 65 00 - Fax 96 372 33 82 - fbscvalenciana@gmail.com - 46011 VALÈNCIA 

 

 

 
  

 Un encontré no podrà interrompre's per un temps superior a tres 
minuts per causa de lesió d'un jugador que estiga en el joc. 
Transcorregut aquest termini el jugador haurà de ser substituït. 
Qualsevol simulació de lesió per part d'un jugador suposarà la 
immediata expulsió d'aquest.  

 
3. DESEMPAT. 

 
 En el cas d'empat entre dos o més equips al final de la competició, es 

classificaran d'acord amb els resultats obtinguts en els encontres jugats 
entre ells. 

 
 Si després d'aplicar el punt 3.1 persistira l'empat entre alguns equips, 

s'aplicarà  l'Art. 85 del RGC de la RFEBS. 
 

3.3 Si després d'aplicar l'Art. 85 del RGC de la RFEBS persistira l'empat, se 
substituirà el llançament de moneda per la  celebració d'un únic joc per a determinar  el 
Campió. 

 
4. PARTICIPANTS. NO PRESENTACIONS. 

 
 Els equips participants hauran de presentar un mínim 8 jugadors i 1 tècnic 

acreditat (en les categories Sub 11, Sub13 de Beisbol i  Sub 13, Sub 15 de 
Softbol). Per a la resta de les categories (Sub 15, Sub 18 de Beisbol i Sub 
18 de Softbol) haurà de presentar-se un mínim de 9 jugadors i 1 tècnic 
acreditat. Tots hauran de trobar-se presents en el terreny de joc, 
uniformats. A més, totes les categories hauran de presentar un 
RESPONSABLE/DELEGAT D'EQUIP que s'encarregarà d'aplicar els 
protocols de seguretat en el seu equip. 

 
 Transcorreguts deu minuts després de l'hora oficial assenyalada per a 

l’inici d’un encontre, l'àrbitre principal declararà no presentat a l'equip que 
no es trobe en el terreny de joc en condicions reglamentàries per a 
començar el mateix. 

 
 Es permetrà només en les categories Sub 11, Sub 13, Sub 15 i Sub 

18 de Beisbol la participació de xiques amb un any més del que 
correspon a la  categoria. 
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 Es permetrà en les categories Sub 13, Sub 15 i Sub 18 de Softbol  la 

participació de xiques  amb un any mes del que correspon a la  
categoria, aplicant les següents condicions: 

 
 Un màxim de 3 Jugadores 

La inclusió d'aquestes jugadores en el Roster estarà condicionada 
a l'avaluació  del comité de competicions. 

 
5. ALINEACIÓ DE JUGADORS.  

 
 Només podran ser alineats vàlidament per un equip els jugadors que 

estiguen inscrits en la FBSFACV a favor d'aquest equip i degudament 
presentats en el roster de la categoria en la qual participarà. 

 
 Un entrenador podrà ser tècnic de tots els equips del seu Club en funció de 

la categoria per a la qual s'ha  tramitat la llicència. 
 

 L'entrenador de cada equip és responsable de facilitar en paper oficial del 
club a l'àrbitre, anotador i equip contari l'alineació corresponent al partit que 
jugarà. Només han de figurar en aquesta alineació els jugadors que eixiran 
al camp a l'inici del partit i aquells que queden com a reserva i es troben  
físicament en el dugout. 

 
 L'entrenador és el responsable de donar els canvis de posició o 

substitucions dels jugadors a l'àrbitre.  
 

6. DOGOUTS. 
 

 En tots els encontres actuarà com a equip local (“home club”) el citat en 
primer lloc en el calendari. En aquells casos que s'haja de jugar al millor de 
cinc partits, se sortejarà el home club en el cinqué encontre. 

 
 En tots els encontres, sense cap excepció, l'equip que actue com a local 

ocuparà el “dugout” de 1a  base en els camps de València  i Castelló, en 
el camp de Gandia s'ocuparà el de 3ª base. 

 
 Només podran romandre en el “dugout” els jugadors, tècnics, delegats o 

auxiliars inscrits en la competició. 
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7. PILOTES DE JOC.  

 
 La pilota oficial de joc serà la reglamentària per a Beisbol (pre beisbol, 

incrediball): la SOFTIE JUGS, WILSON A1217 o similars per a Sub 11. Per 
a Sub 13, Sub 15 i Sub 18 serà la WILSON A1030 o similars. Per a Softbol 
(categoria Sub 13, pilota SOFTIE JUGS d'11 polzades o similars i en les 
categories Sub 15, Sub 18 serà Wilson A9011 o similars de 12 polzades). 

 
 La Federació proveirà les pilotes de joc. Dues pilotes per joc que entregarà 

a cada equip en el moment de la seua inscripció. 
 

 Per a totes les categories les pilotes estaran a recapte dels àrbitres de 
l’encontre, que hauran de ser els responsables de la seua custòdia. L'equip 
home club serà el responsable de recollir les pilotes que isquen de foul i 
reposar aquelles que es perden.  

 
 

8. PRÀCTICA DE CALFAMENT.  
 

 Els equips participants practicaran per huit minuts en el camp on jugaran. 
 

 L'equip “home club” practicarà primer. 
 

 En cap cas es retardarà o variarà l'horari de les pràctiques de calfament 
per absència o retard de qualsevol dels equips participants que, per aquest 
motiu, perdrà el seu dret a la pràctica de quadre dins de l’horari 
desaprofita. 

 
 El camp de joc haurà d'estar preparat i disponible almenys mitja hora 

abans de l'hora pautada per a l’inici del partit. 
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9. REGLAMENTACIÓ PER ALS/LES LLANÇADORS/ES. 

 
 Beisbol Sub 11: El llançador serà la màquina (tres primeres entrades), les 

tres últimes entrades del partit es faran amb llançador (xiquet). En cas de 
pluja o impossibilitat d'utilitzar la màquina, el llançador serà l'entrenador. 

 
 Beisbol Sub 11: Limitació del nombre de llançaments: 40 amb el 

descans que corresponga. 
• D'1 a 20 llançaments: Sense descans. 

• De 21 a 40 llançaments: 1 dia de descans.  
 
 

 Beisbol Sub 13: Limitació del nombre de llançaments: 70 amb el 
descans que corresponga. 

• D'1 a 20 llançaments: Sense descans. 

• De 21 a 45 llançaments: 1 dia de descans. 

• De 46 a 70 llançaments: 2 dies de descans. 
 
 

 Beisbol Sub 15: Limitació del nombre de llançaments: 80 amb el 
descans que corresponga. 

• D'1 a 20 llançaments: Sense descans. 

• De 21 a 45 llançaments: 1 dia de descans.  

• De 46 a 70 llançaments: 2 dies de descans.  

• De 71 a 80 llançaments: 3 dies de descans.  
 
 

 Beisbol Sub 18: Limitació del nombre de llançaments: 100 amb el 
descans que corresponga. 

• D'1 a 30 llançaments: Sense descans. 

• De 31 a 55 llançaments: 1 dia de descans.  

• De 56 a 80 llançaments: 2 dies de descans.  

• De 81 a 100 llançaments: 3 dies de descans.  
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 Softbol Sub 13: La Llançadora serà la Màquina de Llançar. En cas de 
pluja o impossibilitat d'utilitzar la màquina, el llançador serà l'entrenador /a. 

 
 Softbol Femení Sub 15: La llançadora només podrà llançar un màxim de 

tres entrades. 
 

 Softbol Femení Sub 18: La llançadora només podrà llançar un màxim de 
cinc entrades. 

 
 
 

Els llançadors que llancen en una categoria superior, hauran de limitar els seus 
llançaments/entrades, distàncies i descansos a la categoria que els corresponga per la 
seua edat. En el cas que un llançador Sub 11 llance en la categoria Sub 13, haurà de 
llançar des de la distància del Sub 13, segons regulació de l'acta de la reunió del comité 
tècnic de data 5 d'octubre 2019. 

 
L'equip home club haurà de designar un delegat per al control del nombre de 

llançaments de tots dos equips (en els casos de Beisbol), una vegada finalitzat 
l’encontre hauran d'entregar la fulla de control de llançaments a l'àrbitre principal. 

 
Es crearà un grup de whatsapp amb els entrenadors de cada categoria que estarà 

destinat només a publicar les actuacions dels llançadors. 
 

El llançador podrà calfar des de la goma de llançar amb un altre jugador o  tècnic del 
seu equip que vaja uniformat, havent de portar obligatòriament les seues proteccions 
(careta, peto, conquilla, etc.). 

 
10. UNIFORMITAT. 

 
 En tots els encontres s'exigirà que els participants vagen completament 

uniformats. 
 

 Podran utilitzar-se un màxim de dos uniformes en la competició, havent 
d'indicar-se en tot cas en el formulari d'inscripció el que vaja a ser utilitzat 
quan l'equip actue com a local (home club) i el que vaja a ser utiltzat quan 
actue com a visitant. 

 
 Totes les samarretes de competició hauran d'estar numerades amb un 

dorsal. 
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11. TERRENY DE JOC  
 

 Tots els partits es disputaran en els següents camps: Camp Municipal de 
Beisbol i Softbol en el Vell Llit del jardí del Túria, Tram VI, Camp de Gandia  
i Camp de la Gran Via a Castelló.  

 
 Els equips que presenten un camp alternatiu seran els responsables del 

seu condicionament i cura. 
 

 L'equip home club és el responsable que el camp estiga en condicions per 
a començar  el partit pautat, això inclou la màquina de llançar (en el cas del 
Sub 11 de Beisbol i Sub 13 de Softbol), les banquetes i pantalles 
protectores (en el cas de Castelló i València S2) i la delimitació del camp 
visible i segons el reglament corresponent a la categoria que es jugarà. 

 
 En tots els camps de joc haurà d'existir un marcador que haurà de ser 

utilitzat durant tot l’encontre. 
 

12. ARBITRATGES. 
 

 La designació dels àrbitres serà competència del Col·legi Valencià 
d'Àrbitres. 

 
 Al marge de les obligacions que per als àrbitres es deriven de les Regles 

Oficials de Joc, del reglament General d'Organització de Competicions, 
del Reglament del Règim Disciplinari i dels seus propis reglaments 
interns, els àrbitres hauran de complir  i fer complir estrictament tot el que  
es preveu en aquestes Bases en relació amb la seua actuació i la dels 
altres participants. 

 
 L'àrbitre principal és el responsable de l'exacte emplenament de l'Acta de 

cada encontre. Una vegada acabat l’encontre, ha de publicar una 
fotografia d'aquesta acta amb les fulles de control de llançadors en el 
grup de whatsapp que ha sigut creat per a tal fi. L'acta original haurà 
d'entregar-la al Responsable del Col·legi d'àrbitres en finalitzar. 

 
 En la categoria on no existisca anotador, l'àrbitre serà l’encarregat 

d'enviar per correu electrònic a l’oficina de la Federació Valenciana 
(email fbscvalenciana@gmail.com) l'acta en cas que s'haguera fet 
constar alguna incidència per al seu trasllat al Jutge Únic 
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13. ANOTACIONS: 
 

 Tots els encontres de categoria Sub 15 (Beisbol) i Sub 18 (Beisbol i 
Softbol) seran anotats per anotadors pertanyents a la Federació 
Valenciana. 

 
 Al marge de les obligacions que per als anotadors es deriven de les 

Regles Oficials de Joc, del R.G.C., del Reglament de Règim Disciplinari i 
dels seus propis Reglaments interns, els anotadors hauran de complir i 
fer complir estrictament tot el que es preveu en aquestes Bases en 
relació amb la seua actuació i la dels altres participants. A més, 
l'anotador de cada jornada serà l'encarregat de: 

 
Entregar les Actes, fulla de control de llançadors i fulles Oficials d'Anotació 
dels encontres, havent a més publicar una fotografia d'aquesta 
documentació en el grup de whatsapp que ha sigut creat per a tal fi. L'acta 
original haurà d'entregar-la al Responsable del Col·legi d'anotadors en 
finalitzar. 

 
A més, en el cas que en l'Acta d'algun dels encontres s'haguera fet constar 
alguna incidència, l'anotador de l’encontre corresponent haurà d'enviar per 
email aquesta Acta, immediatament després de finalitzat, a l’oficina de la 
Federació Valenciana (e-mail fbscvalenciana@gmail.com) per al seu 
trasllat al Jutge Únic. 

 
  

 
14. COMISSARI TÈCNIC. 

 
 El Comissari Tècnic / Comité Competició és el responsable del compliment 

i la correcta aplicació dels Reglaments i de l'assenyalat en aquestes Bases. 
 

 El Comissari Tècnic / Comité Competició actuarà com a Jutge Únic de la 
mateixa amb totes les atribucions i drets que s'estableixen en el Reglament 
General d'Organització de Competicions i en el Reglament de Règim 
Disciplinari per al Comité de Competició i entendrà, en primera instància, 
sobre els fets que es produïsquen abans, durant i després dels encontres, 
en relació amb els mateixos  i per aplicació  del que es disposa en les 
Regles Oficials de Joc, en el Reglament General d'Organització de 
Competicions, en el Reglament de Règim  Disciplinari i en les presents 
Bases. 

 
  

mailto:fbscvalenciana@gmail.com


Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, amb el núm. 41, secció 2a 
Av. Malva-rosa, 122 baix - Tel. 96 372 65 00 - Fax 96 372 33 82 - fbscvalenciana@gmail.com - 46011 VALÈNCIA 

 

 

  
 El Comissari Tècnic / Comité Competició emetrà les seues resolucions en 

funció dels seus propis informes, del contingut de les Actes dels encontres, 
dels informes dels àrbitres i dels informes dels delegats dels equips quan 
procedisquen. El Comissari Tècnic / Comité Competició podrà actuar d'ofici 
o a instàncies de part. 

 
 Les resolucions del Comissari Tècnic / Comité Competició seran 

comunicades per escrit immediatament a les parts interessades i tindran 
efecte executiu, és a dir, d'obligada aplicació, sense perjudici dels  
recursos que pogueren derivar-se d'aquestes. 

 
15. CONTROL DE DOCUMENTS DE RECONEIXEMENT.  

 
 En qualsevol encontre és obligatori el control de documents de 

reconeixement dels participants. Aquest control vindrà efectuat pel 
Comissari Tècnic i/o l'Àrbitre principal abans de cada encontre. 

 
 Els únics documents vàlids per al reconeixement de la identitat dels 

participants seran el DNI, passaport o Llicència. 
 

 A falta de DNI/passaport/llicència  a l’hora de començar l’encontre, el 
participant només serà autoritzat a intervindre si és personalment reconegut 
i identificat pel Comissari Tècnic o per un dels àrbitres. En aquest cas 
haurà de fer-se constar en l'Acta de l’encontre amb la signatura de 
l'interessat i de l'oficial que l'identifique. Sanció: 5 €. 

 
 Els equips tenen la facultat, si ho desitgen, de revisar els documents de 

reconeixement presentats per l'equip contrari. Aquesta facultat només 
podrà ser exercida abans de l’encontre pel Delegat de l'equip o per 
l'Entrenador d'aquest, en presència del Comissari Tècnic i/o de l'Àrbitre 
principal. 

 
 El Comissari Tècnic podrà, si ho considera convenient, retindre les 

llicències durant tot l’encontre retornant-les en qualsevol cas en finalitzar el 
mateix. 

 
16. VARIS. 

 
 L'entrenador és el responsable del material de joc del seu propi equip, que 

haurà de trobar-se tot el temps dins del “dugout”. 
 

 A més dels elements propis específics de cada posició, que determinen 
les Regles de Joc, durant tots el encontres és obligatori que el/la batedor/a 
i els/les corredors/es en bases utilitzen casc protector de doble orella. 
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Els/les receptors/es hauran d'utilitzar obligatòriament en totes les 
categories, careta, peto, canelleres, casc protector i conquilla. 

 
 Es recomana en les categories Sub 11, Sub 13 de Beisbol i Sub 13, Sub 

15 de Softbol la utilització de protecció bucal i casc amb protecció de 
rostre. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
El Comité Tècnic té la més àmplia facultat per a la interpretació d'aquestes  

Bases i podrà, en cas d'entendre-ho necessari, dictar les normes complementàries que 
considere oportú per al millor desenvolupament de la  competició. 

 
 
La inscripció en aquesta competició suposa la total acceptació d'aquestes Bases 

per part dels participants. 
 
 

 
ANNEX A LES BASES DE COMPETICIÓ DE LES  LLIGUES MENORS 

BEISBOL I SOFTBOL 2020-2021. 
 

ANNEX I 
 

Amb l'organització d'aquest esdeveniment es pretén establir una competició de 
base on el joc estiga per damunt de tot i on la cooperació de tots els participants és la 
base per a arribar a bon terme. 

 
 

1. Regles addicionals per a la categoria Sub 11 de Beisbol: 
 

 Només podran utilitzar el Batting Tee els xiquets nascuts en els anys 2013 
– 2014 una vegada tinguen 2 strikes en el seu compte al bat, bé siga amb la 
màquina o amb llançador (només tenen dues oportunitats amb el Batting 
Tee). Aquests xiquets han de ser identificats per tots dos equips abans del 
començament de cada partit. 

 
 No s'admetrà la “Base per Boles”. Si el batedor/a arriba a la quarta bola, 

intervindrà “pitxant” l'entrenador de l'equip atacant, podent aquest eliminar 
al seu batedor per la via del Strikeout o Ponx no només per ventar el 
llançament sinó també per no fer-ho i l'àrbitre considere que ha sigut un 
llançament en zona bona per a batre.  
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 En cas que l'equip que defensa no tinga més llançadors, actuarà com a 
llançador l'entrenador de l'equip que està en el torn  al bat. 

 
 Es permetrà HP (Base per Colp) quan estiga com a llançador el xiquet. 

 
 La distància de llançament dels llançadors(xiquet o entrenador) serà de 13 

metres. 
 
 
 

2. Regles addicionals per a la categoria Sub 13 i Sub 15 de Softbol:  
 
 

 Categoria Sub 13 i Sub 15: No s'admetrà la “Base per Boles”. Si la batedora 
arriba a la quarta bola, llançarà l'entrenador/a de l'equip atacant, podent 
aquest eliminar a la seua batedora per la via del Strikeout o Ponx no 
només per ventar el llançament sinó també per no fer-ho i l'àrbitre 
considere que ha sigut un llançament en zona bona per a batre.  

 
 Categoria Sub 13 i Sub 15: Es permetrà el robatori amb PB o WP fins a 3a 

base. No es permetrà el robatori amb PB/ WP per a anotar carrera. 
 

 Categoria Sub 13 i Sub 15: El màxim de carreres en una entrada serà de cinc. 
En tot cas de produir-se un home run per l'aire, aquest i les altres carreres 
es comptabilitzaran. 

 
 Es permet el llançament de pèndol  o lateralitzat. 

 
  

 
3 Edats dels  participants per categories:.  

 
 BEISBOL: 
• Sub 11: Nascuts entre 2011, 2012, 2013 i 2014 
• Sub 13: Nascuts entre 2009 i 2010 

• Sub 15: Nascuts entre 2007 i 2008 
• Sub 18: Nascuts entre, 2004, 2005 i 2006 
•  

 
 *SOFTBOL: 

• Sub 13: Nascudes entre 2009, 2010, 2011 i 2012 
• Sub 15: Nascudes entre 2007 i 2008 
• Sub 18: Nascudes entre 2004, 2005 i 2006 
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4. Quan es disputen els partits a València, els camps a utilitzar seran els estipulats 
segons el calendari de joc. 

 
5. Les despeses d'arbitratges, anotació i camp seran per compte dels clubs. 

 
 
 
 
 

València, 04 de Novembre 2021 


