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

 

 

 
 

Circular Tècnica: 3/2019-2020 

COMITÉ TÈCNIC: Acords Lligues Menors 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÉ TÈCNIC LLIGUES MENORS. 

 
Reunit el Comité Tècnic en data de hui, dissabte 5 d'octubre de 2019 i 

després de revisar les propostes dels clubs per al desenvolupament de les 
Lligues menors, s'han pres els següents acords: 

 
 Es proposa per unanimitat que un tècnic puga ser el mateix per a dos 

equips de la mateixa categoria o diferents categories sempre que siga 
del mateix club i aparega en el roster. 

o Resposta: 
S'accepta la proposta. 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. 

 
 Augment de la quantitat màxima de llançaments dels llançadors en funció 

de la categoria que juguen, quedant de la següent manera: 
 Categoria Sub 11: No es modifica. 40 llançaments. 
 Categoria Sub 13: No es modifica. 50 llançaments. 
 Categoria Sub 15: De 50 llançaments es proposa 

augmentar a 60 llançaments. 
 Categoria Sub 18: De 60 llançaments es proposa 

augmentar a 75 llançaments. 
 Sófbol Femení Sub 13: Igual que Beisbol sub 11 
 Sófbol Femení Sub 15: La Llançadora només podrà 

llançar un màxim de tres entrades. 
 Sófbol Femení Sub 18: La llançadora només podrà llançar 

un màxim de cinc entrades. 
 Es proposa novament que la regla dels llançaments es regisca 

completament per la del Reglament de Bases per Competicions Estatals 
per Concentració de Beisbol Edició 2019. 

o Resposta: 
S'acorda jugar modificant la quantitat màxima de llançaments a 

setmanal (de dilluns a diumenge), a més s'afigen les limitacions de 
llançaments i descansos corresponents, quedant de la següent manera: 



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

 

 

 
 

Beisbol Sub 11: Limitació del nombre de llançaments: 40 per 
setmana (De dilluns a diumenge) i 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 per 
setmana (De dilluns a diumenge) i 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 per 
setmana (De dilluns a diumenge) i 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 per 
setmana (De dilluns a diumenge) i 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.  

 
• Sófbol Femení Sub 13: El llançador serà la màquina (tres 

primeres entrades), les tres últimes entrades del partit es faran 
amb llançadora (xiqueta). En cas de pluja o impossibilitat d'utilitzar 
la màquina el llançador serà l'entrenador/a. 
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L'equip homeclub haurà de designar a un delegat per al control de nombre 
de llançaments de tots dos equips (en els casos de Beisbol), una vegada 
finalitzat el partit hauran de lliurar 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. 
 
 

 Es proposa que quan un llançador de la categoria Sub 11 llance en 
categoria Sub 13, la distància de llançar siga la utilitzada en el sub 13 
per raons de seguretat. 

o Resposta 
S'accepta la proposta. 

 
 Pirates proposa que el comité tècnic avalue a tots els jugadors i 

decidisca fer una lliga per nivell i no per categoria. 
o Resposta 

Es rebutja la proposta. Cada xiquet o xiqueta ha de participar en la 
categoria que li corresponga segons la seua edat. No es pot 
penalitzar a un xiquet o xiqueta a jugar amb jugadors de major 
edat per destacar o no en la categoria que li correspon o 
viceversa. 

 
 Se proposa per unanimitat que tant el llançador com el receptor es 

puguen alternar de posició quan estiguen a la defensa, és a dir, que el 
llançador puga ser receptor i viceversa. 

o Resposta 
Es rebutja la proposta en primer lloc per la salut del braç dels 
xiquets a causa de l'excés de llançaments que haurien de realitzar 
en el cas que s'alternaren i en segon lloc perquè així ho estipulen 
els reglaments nacionals i internacionals. 

 
 Es proposa per unanimitat que l'entrenador intervinga per a evitar la 

base per boles quan el llançador a la defensiva haja atorgat 4 boles 
dolentes al batedor en lloc de 3 boles dolentes. 

o Resposta 
S'accepta la proposta. 

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 
Ponche no sols per ventar el llançament sinó 
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també per no fer-ho i l'àrbitre considere que ha sigut un 
llançament en zona bona per a batre. 

 
 El club Fènix proposa que en la categoria Sub 13 de Sófbol  s'aplique la 

mateixa reglamentació que el Sub 11 de Beisbol (Regles 
addicionals per a la categoria Sub 11 de Beisbol).  

o Resposta 
S'accepta la proposta. 
El llançador serà la màquina (tres primeres entrades), les tres 
últimes entrades del partit es faran amb llançador/a (xiquet/a). En 
cas de pluja o impossibilitat d'utilitzar la màquina el llançador serà 
l'entrenador/a. 

 
 El Club Fènix proposa que per a la categoria Sub 15 de Sófbol  s'aplique 

la regla de l'annex 1, apartat 1.2 i apartat 2.2. 
o Resposta 

S'accepta la proposta. 
 

1.2. 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 Ponche no 
sols per ventar el llançament sinó també per no fer-lo i l'àrbitre 
considere que ha sigut un llançament en zona bona per a batre. 

2.2. Es permetrà el robatori amb PB o WP fins a 3a base. No es permetrà el  
robatori amb PB/ WP per a anotar carrera. 

 
Finalment el comité acorda que en la categoria Sub 15 de Sófbol , el 

màxim de carreres en una entrada serà de cinc. En tot cas de produir-se un 
homerun per l'aire, aquest i les altres carreres es comptabilitzaran. 

 
 
 

València, 14 d'octubre de 2019. 
 
 
 

Comité Tècnic FBSFACV. 
Signat en original. 


