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Quan en aquestes bases puga aparéixer “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). AIXÒ CREC QUE ÉS MOLT IMPORTANT POSAR-HO A l'INICI DE 
LES BASES… 

1. FÒRMULA DE COMPETICIÓ 

El sistema de competició serà una Lliga de Tots contra tots a doble volta i un 
partit per jornada. 

2. DURACIÓ DELS PARTITS 
 

2.1 Els partits es disputaran jugant 9 entrades per a Beisbol i 7 entrades per a 
Sófbol, i en qualsevol manera, no podran tindre una duració superior a 3 
hores en Beisbol i 2 hores en Sófbol. En tot cas   haurà de finalitzar  l'entrada 
que s'estiga jugant al complir-se el temps, excepte en el cas que l'equip 
local porte avantatge en iniciar-se  el tancament de la  entrada. No es 
començarà una nova entrada quan falten 5 minuts per a finalitzar el partit. 

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

Per a BEISBOL: 
 

A l'inici de les següents entrades, cada equip disposarà un corredor en 
primera base i un altre en segona base, sense cap eliminat. 

Aquests corredors seran els dos anteriors en l'ordre al bat del que li 
correspon anar a batre a l'inici de l'entrada. 

Per exemple, si correspon batre al seté batedor de l'ordre, es col·locarà el 
cinqué en l'ordre en segona base i el sisé en primera. 

 
Per a SÓFBOL: 

 
A l'inici de les següents entrades, cada equip disposarà una corredor en 
segona base, sense cap eliminat. 



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 - beisbolvalencia@ctv.es - 46011 VALÈNCIA 

4 

 

 

 
 
 

El corredor serà l'anterior a l'ordre al bat del que li corresponga anar a 
batre a l'inici de l'entrada. 

 

 
2.3 Normes obligatòries per a accelerar els partits. 

 
2.3.1. “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 Oficials de Joc”. 

2.3.2 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. 

2.3.3 Per a reprendre el joc, després d'una batada 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. 

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

 

 
3. D DEDEDEDDESEMPATS 

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

classificaran  d'acord  amb els resultats obtinguts en les trobades jugades 
entre ells. 

3.2. Si després d'aplicar 3.1 persistira l'empat entre alguns equips, s'utilitzarà la 
fórmula del desempat TEAM QUALITY BALANCE de tots els partits, per a 
Beisbol  i per a Sófbol  es tindran en compte les carreres en contra. 
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4. DDEDESPLAÇAMENT. NO PRESENTACIONS 
 

 
4.1 Els equips participants hauran de presentar un mínim de 9 jugadors i 1 

tècnic titulat, que hauran de trobar-se presents en el terreny de joc i 
uniformats. 

4.2 Transcorreguts quinze (15) minuts després de la  hora oficial assenyalada 
per al començament d'un partit 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 . 

4.3 No obstant això l'indicat en el punt anterior, si un equip es presentara a 
jugar després que l'àrbitre principal l'haguera declarat no presentat i 
abans que el Comissari Tècnic, l'àrbitre, l'anotador i l'equip contrari 
hagueren abandonat el terreny de joc, la trobada es jugarà si a criteri del 
Comissari tècnic són suficients les raons explicatives del retard que puga 
al·legar de manera fefaent l'equip en qüestió. 

 

5. A ALINEACIÓ DE JUGADORS/ES 
 

5.1 Cada equip està en l'obligació de presentar les alineacions en fulles 
retolades per a aquesta  fi, les quals  han de contindre  la informació 
mínima per a la descripció de cada partit. Està totalment prohibit 
presentar alineacions en fulles o folis en blanc. 

5.2 Cada equip ha d'entregar una còpia de l'alineació a l'àrbitre, equip 
contrari i anotador. 

5.3 Solament podran ser alineats vàlidament per un equip els/as jugadors/as 
que tinguen diligenciada la seua llicència Federativa Autonòmica i la 
Mútua Esportiva vigent a favor d'aquest equip i amb dret a participar. 

5.4 El llançador podrà escalfar des de la goma de llançar, solament amb un 
altre jugador del seu equip que vaja uniformat, havent de portar 
obligatòriament la careta. 
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6. DDOGOUTS 
 

6.1 En tots els partits actuarà com a equip local (homeclub) el citat en primer 
lloc en el calendari. (En totes les trobades en què l'equip Spiaggia actue 
com homeclub jugarà en el seu camp de Gandia).  

6.2 En tots els partits disputats a València, l'equip que actue com a local 
ocuparà el dogout de 1a base i el visitant el de 3a base. A Gandia, 
l'home club estarà en 3a base i el visitant ocuparà 1a base. 

6.3 Solament podran romandre en el dogout els titulars de llicència vigent, 
jugadors/es, tècnics/ques, delegat/des o auxiliars, estesa a favor de 
l'equip  que haja de  utilitzar el mateix . Podrà romandre també en el 
dogout un bat-boy que deurà amb casc protector amb doble orellera i 
uniforme del club. 

 

 
7. PPILOTES DE JOC.  

 
7.1 La pilota oficial de joc serà WILSON A9011 per a Sófbol de 12 polzades i 

per a Beisbol serà WILSON A1030 o similars. Els equips hauran de presentar 
al Comité Tècnic les pilotes que utilitzarà per a lliga  si son diferents a les 
oficials abans de l'inici de la competició perquè siguen homologades. 

7.2 Cada equip que actue com home club serà la responsable de facilitar a 
l'àrbitre principal, trenta minuts abans de cada trobada, les pilotes oficials 
amb què de ha de jugar-se el mateix . (3 boles per partit).  Totes les pilotes 
seran de la mateixa marca i model durant tot el partit. 

8. PPRÀCTIQUES D’ESCALFAMENT.  
 

8.1 No serà permés realitzar la pràctica de bat en el quadre oficial de joc 

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

8.3 L'equip homeclub practicarà primer. 
 

8.4 En cap cas es retardarà o variarà l'horari de les pràctiques 
d’escalfament per absència o retard de qualsevol dels equips 
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9. REGLAMENTACIÓ PER A ELS/LES LLANÇADORS/AS EN LLIGA SÈNIOR 

 
 
 

participants que, per aquest motiu, perdrà el seu dret a la pràctica de 
quadre dins de l'horari desaprofitat. 

 
 
 

9.1 Beisbol Sènior: Serà lliure. 

 
9.2 Beisbol Sub 18: Màxim 7 entrades (els jugadors nascuts en el 2004 només 

podran llançar un màxim de 3 entrades). 

9.3 Sófbol Masculí: Serà Lliure. 

 
9.4 Sófbol Femení Sènior: Serà lliure. 

 
9.5 Sófbol Sub 18l: Es regirà per les Bases Autonòmiques de les Lligues Menors. 

 
 
 

10. UNIFORMITAT 
 

10.1 En tots els partits s'exigirà que els participants vagen 
completament uniformats i amb el mateix uniforme. 

10.2 Podrà 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 as er utilitzat 
quan l'equip actue com a local (homeclub) i el que vaja a ser utilitzat 
quan actue com a visitant. 

 
11. TTERRENY DE JOC 

 
11.1 Tots els partits es disputaran  en el Camp Municipal de Beisbol  i Sófbol 

situat en el Vell Llit del jardí del Túria, Tram VI, excepte quan l'homeclub 
siga l'equip de Spiaggia que jugarà a Gandia.  

Els equips que hagen de desplaçar-se allí podran contactar 
amb el responsable de l'equip que els facilitarà la informació. 

11.2 L'equip Local és el responsable que el terreny de joc que es trobe en 
perfectes condicions d'utilització abans del començament de cada 
trobada, del seu arranjament, remarcatge de les línies, etc., a 
requeriment de l'àrbitre principal. 
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11.3 En tots els camps de joc haurà d'existir un marcador que haurà de ser 

utilitzat durant tota la trobada. 

11.4 Els partits en què l'equip local posseïsca camp propi, es disputaran en el 
seu terreny de joc  i en tal cas el club homeclub, serà el responsable del 
camp. 

 

12. A RBITRAJESARBITRATGES I ANOTACIONS 
 

12.1 El nomenament dels àrbitres serà competència del Col·legi Valencià 
d'àrbitres i el dels anotadors, pel Col·legi Valencià d'anotadors. 

12.2 L'assignació dels llocs que hagen d'ocupar els àrbitres en cada partit serà 
competència del President del Col·legi Valencià d'àrbitres. 

12.3 Els drets d'arbitratge i anotació seran per compte dels clubs participants 
que hauran d'abonar-los en el compte de la Federació al rebut de la 
factura. 

12.4 Al marge de les  obligacions que per als  àrbitres i anotadors 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 i 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. 

12.5 El/la anotador/a és el/la responsable de l'exacte emplenament de l'Acta 
de cada partit, l'original de la qual haurà d'entregar al Comissari Tècnic 
al final del mateix i una còpia a cada equip, així com de les fulles 
d'anotació. 

 

13. OORGANITZACIÓ I SEGUIMENT DE LES LLIGUES AUTONÒMIQUES 
 

13.1 La Junta Directiva de la FBSFACV delega l'organització de la Lliga 
Autonòmica de Beisbol i Sófbol així com el seguiment i control de la 
mateixa en el Comité Tècnic de Beisbol i Sófbol respectivament. (CTBS). 

13.2 La seu dels Comités estarà situada en l'oficina de la FBSFACV a València, 
Av. Malva-rosa, 122 baixos, Telèfon: 963726500, Correu electrònic: 
fbscvalenciana@gmail.com i tots els assumptes relacionats amb la Lliga 
Autonòmica hauran de dirigir-se a aquesta . 



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 - beisbolvalencia@ctv.es - 46011 VALÈNCIA 

9 

 

 

  
 
 
 
 

14. JJUTGE ÚNIC, COMITÉ D'APEL·LACIÓ, RECURSOS 
 

14.1 El Comité de Competició  de la  Lliga Autonòmica estarà constituït per un 
Jutge Únic, nomenat a aquest efecte per la Junta Directiva de la FBSFACV 
i ratificat pels representants dels clubs. 

Es nomenarà un grup de quatre persones que actuaran de Comité de 
Tècnic/ Jutge únic. 

14.2 El Jutge Únic tindrà totes les atribucions i drets que s'estableixen en el R.G 
d'O.C 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 de les trobades, en relació amb els 
mateixos i per aplicació en el que es disposa en les Regles Oficials de Joc 
del RG d'oc en el Reglament de Règim Disciplinari i en les Presents Bases. 

14.3 El Jutge Únic emetrà les seues fallades en funció del contingut de les 
Actes de les trobades, dels delegats Tècnics i dels àrbitres oficials, i dels 
Informes dels delegats dels equips quan procedisquen. El jutge Únic podrà 
actuar d'ofici o a instàncies de part..  

14.4 Les parts dispositives del Jutge Únic seran comunicats immediatament a 
les parts interessades i tindran efecte executiu, és a dir, d'obligada 
aplicació sense perjudici dels recursos que pogueren derivar-se d'aquests . 

14.5 Contra les parts dispositives del Jutge Únic podrà recórrer-se davant el 
Comité d'Apel·lació de la FBSFACV. 

 
14.6 Contra les fallades del Comité d'Apel·lació de la FBSFACV podrà recórrer-

se davant el Comité Valencià de Disciplina Esportiva conforme s'estableix 
en el reglament de Règim Disciplinari de la FBSFACV. 

 

15. CCONTROL DE DOCUMENTS DE RECONEIXEMENT.  
 

15.1 En qualsevol partit és obligatori el control de documents de 
reconeixement dels participants en aquest. Aquest control vindrà 
efectuat pel Comissari Tècnic i/o l'àrbitre principal abans de cada 
trobada. 

15.2 Els únics documents vàlids per al reconeixement de la identitat dels 
participants seran les llicències federatives i el DNI, NIE o passaport 
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15.3 Si manca del seu DNI/NIE a la  hora de començar  el partit, el participant 

només serà autoritzat a intervindre si és personalment reconegut i 
identificat pel Comissari Tècnic o per un dels àrbitres d'aquest. En aquest 
cas haurà de fer-se  constar en l'Acta  de la trobada amb la signatura de 
l'interessat i de l'oficial que l'identifique. A més a l'equip que pertanga el 
participant serà sancionat amb una multa de 10 € en cada cas. 

15.4 Els equips tenen la facultat si ho desitgen, de visionar els documents de 
reconeixement presentats per l'equip contrari. Aquesta facultat solament 
podrà ser exercida abans del partit, pel Delegat de l'equip o per 
l'Entrenador d'aquest, en presència del Comissari Tècnic i/o de l'Àrbitre 
principal. 

15.5 El Comissari Tècnic podrà, si ho considera convenient, retindre els 
documents de reconeixement durant tota la trobada retornant-los en 
qualsevol cas en finalitzar el mateix . 

 

 
16. VVARIS. 

 
16.1 A més dels elements propis específics de cada posició, que determinen 

les Regles de Joc, durant totes les trobades és obligatori que el batedor i 
els corredors en bases utilitzen casc protector de doble orella; els tècnics 
casc protector (Béisbol) i Els receptors hauran d'utilitzar obligatòriament 
careta, peto, gamberes, casc protector i conquilla. 

 
16.2 Està totalment prohibit d'ús de Spikes en el camp de València a excepció 

del llançador/a, qui haurà de canviar-li'ls si actua com a batedor/a. 

16.3 La Lliga de Beisbol sènior es jugarà amb bats de fusta..  
 

16.4 La Lliga de Beisbol Sènior serà arbitrat per dos col·legiats. 
 

16.5 La Lliga de Sófbol Sènior femenina /masculina serà arbitrada per un 
col·legiat. 

16.6 Els Comités Tècnics Autonòmics tenen 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. 

16.7 La inscripció en la Lliga Autonòmica suposa la total acceptació 
d'aquestes Bases per part dels participants. 


