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MINI (PILOTA LLANÇADA PER L’ENTRENADOR) 
 
1.- En tot moment, els equips hauran d’alinear en el camp i ordre al bat, 9 jugadores 

podent ser aquestes de la categoria infantil o aleví (veure punt 1.5 i 5.1 del RGCC 
2011). 

 
2.- Podran incloure’s al Roster un número il·limitat de nois, però només es permet alinear-

ne a tres (3) de forma simultànea. 
 
3.- Les jugadores que arribin amb posterioritat a l’inici del partit, podran incorporar-se al 

seu equip i participar en el partit, previ reconeixement del control de documents 
establert. Totes les jugadores presents a la banqueta i degudament uniformades han 
d’estar al line-up i hauran de jugar un mínim de dues entrades completes, (atac i 
defensa) cadascuna. Per controlar aquest extrem es facilitarà als àrbitres un full 
adequat. 

 
4.- Els partits tindran una durada de sis (6) entrades. En aquesta categoria el format de joc 

serà el següent: 
- Durant les 3 primeres entrades: L’entrada es desenvoluparà amb la compareixença 

dels nou (9) jugadors/es seguint els seus torns corresponents en l’ordre al bat, 
sense importar el número d’eliminats. El batedor corresponent per iniciar la 
primera entrada serà el primer (1r) de l’ordre al bat; el batedor corresponent per 
iniciar la segona entrada, serà el quart (4t) en l’ordre al bat; el batedor 
corresponent per iniciar la tercera entrada, serà el setè (7è) en l’ordre la bat. 

- Durant les 3 entrades següents i fins la final de partit: L’entrada es desenvoluparà 
amb el sistema de tres (3) eliminats i es donaran per finalitzades en el moment en 
que un equip arribi a les cinc (5) carreres. 

 
5.- La distància entre el home i la goma de llançar serà de 11,69 m 
 
6.- No s’admet les Bases Robades i les corredores no podran avançar si se li escapa la 

pilota a la receptora. 
 
7.- Les corredores hauran de romandre sempre en contacte amb la base i només podran 

separar-se per avançar un cop que la batedora hagi colpejat la pilota. No s’aplica la 
regla d’infield fly al no admetre's els avançaments. 

 
8.- Només serà considerat Out un “Foul Fly” capturat pel Receptor/a sempre que sigui 

capturat fora dels límits de l’àrea de cinc metres. Si la bola cau dins dels cinc metres i 
l’àrbitre considera que ha realitzat un esforç extraordinari podrà determinar si es out 
o bola morta. 

http://www.fcbs.cat/
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9.- Cada batedora tindrà tres intents per colpejar la pilota. El tercer intent fallat suposarà 

l’eliminació de la batedora. Els intents de toc s’acceptaran. 
 
10.- En cas d’empat en la 5a entrada, es continuarà jugant el partit en entrades extres, 

procedint a la formula de tie-break: 
L’equip a la ofensiva començarà el seu torn al bat, amb la corresponent 9ª batedora 
d’aquella entrada, de corredora en segona base. La jugadora que està de corredora 
pot ser substituïda d’acord a les regles de substitució. 

 
11.- No es podrà jugar amb spikes i/o botes de tacs metàl·lics. 
 
12.- Darrera de l’entrenador/a es situarà la jugadora que actua com a pitcher i la seva 

funció serà només la de fildejar la pilota. 
 
 
13.- Qualsevol pilota batada que colpegi a l’entrenador/a es declararà pilota viva com si 

aquest/a formès part del mateix terreny de joc. 
 
14.- Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF 

(versió 2010-2013), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes 
bases. 
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ROOKIE (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 (veure punt 1.5 del reglament 
general).  

 
2.- Poden ser alineades jugadores de darrer any de categoria aleví (nascudes el 1999), sóta 

la responsabilitat de l’entrenador/a. Podran incloure’s al Roster un número il·limitat 
de nois, 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 i en l’ordre la bat 
hauran d’apareixer en 8è i 9è lloc. 

 
3.- 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. 

 
4.- 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 9ª batedora 
d’aquella entrada, de corredora en 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. 

 
5.- 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. 

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

Les jugadores nascudes l’any 1995, hauran de llançar des dels 13,11 mts. 
 

7.- S’admet les Bases Robades i les corredores podran avançar a risc si se li escapa la pilota 
a la receptora. 

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

http://www.fcbs.cat/
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9.- La pitcher pot llançar la pilota en moviment de “molinet” o “pèndol” indistintament, 
però sempre que ho faci en Strike. 

 
10.- Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF 

(versió 2010-2013), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes 
bases. 

http://www.fcbs.cat/
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OPEN SOFTBOL 
 

1.- Poden ser alineades jugadores de primer any de categoria senior (nascudes el 1990), 
però en CAP CAS es podrà alinear jugadores de categoria inferior (infantil). 

 
2.- Els partits tindran una durada de set (7) 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. Un partit es podrà donar per finalitzat en la 
5ª entrada, si qualsevol dels equips té una diferència de deu (10) o més carreres al seu 
favor 

 
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 9ª batedora 
d’aquella entrada, de corredora en segona base. La jugadora que està de corredora 
pot ser substituïda d’acord a les regles de substitució. 

 
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 (1996 FINS A 1998), només podrà llençar 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.- La distància entre el home i la goma de llançar serà de 13,11 metres 
 
6.- S’admet l’ús opcional de la batedora designada. 
 
7.- Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF (versió 

2010-2013), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases. 

http://www.fcbs.cat/
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SÈNIOR SOFTBOL 
 
1.- Els partits es jugaran a set (7) entrades o tindran una durada màxima de dues hores. Si 

en el moment en que l’àrbitre canta el 3r Out d’una entrada completa no s’ha 
consumit les dues (2) hores en la seva totalitat, ha de jugar-se una nova entrada sent 
aquesta la última. Si es completa el temps estipulat durant una entrada, aquesta s’ha 
de completar. 

 
2.- Un partit es podrà donar per finalitzat en la 5ª entrada, si qualsevol dels equips té una 

diferència de deu (10) o més carreres al seu favor. El mateix criteri s’aplicarà a partir 
de la 4ª entrada, amb una diferència de quinze (15) o més carreres a favor d’un dels 
equips. 

 
3.- En cas d’empat a 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 9ª batedora 
d’aquella entrada, de corredora en segona base. La jugadora que està de corredora 
pot ser substituïda d’acord a les regles de substitució. 

 
4.- Una jugadora de categoria sènior no tindrà límit d’entrades llençades. En el cas de 

categoria juvenil el límit serà el de la seva 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 la goma de la llançadora i el home serà de 13,11  m. 
 
7.- Qualsevol campionat, fase o torneig, es disputarà pel reglament de joc de la ISF (versió 

2010-2013), RGOC i RRD en aquells supòsits que no es contemplin en aquestes bases. 
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