
PREBEISBOL 
 

PRESENTACIÓ 

Es tracta d’una adaptació del beisbol per a nens i nenes. El seu 
reglament està simplificat i és de fàcil aplicació, adaptant-se a 
qualsevol tipus de camp, sempre que el terra sigui el més 
homogeni possible. 

TERRENY DE JOC 

Delimitat per dues línies que parteixen del “home” i s’obren 
en un angle de 90º. Dins d’aquest espai es dissenya un quadrat 
de 18,30 m. De costat col·locant als cantons les bases. La 
primera està sobre la línia dreta, la segona enfrontada amb el 
“home”, la tercera sobre la línia esquerra i el “home” és la 
base inicial i meta. 
Terreny bo és tot aquell que es troba en l’interior de l’angle de 
90º que formen les dues línies (incloent aquestes), i separat al 
menys 5m del suport o batting.  

EQUIPS 

Dos equips, el que batea i el de camp, s’enfronten. Els del camp intentaran fer eliminacions per 
a impedir que els primers facin carreres. 
Per a fer una eliminació, haurà d’intentar que la pilota arribi abans a la base que el corredor o 
tocar-lo amb la pilota fora de les bases. També s’eliminarà si s’agafa a l’aire la pilota bateada. 
També s’elimina el corredor si s’el toca amb la pilota fora de la base o quan surt fora de la línia 
de bases per a intentar no ser tocat. 
El batador intentarà copejar la pilota, dins del terreny bo, però lluny dels defensors, i anirà 
guanyant bases fins arribar a la primera-última (“home”), anotant així una carrera. La pilota està 
sobre el suport, col·locat a 30 cm per darrera del “home”  i a una altura entre 65 i 130 cm. 
El batador quedarà eliminat als tres intents dolents (strike). Se considera strike també si fa caure 
tot o part del suport. 
Al fer un cop bo, el batador correrà a tocar per ordre les bases fins arribar al home. No pot 
haver-hi dos jugadors en una mateixa base ni un jugador por avançar a un altre en la carrera. La 
resta de jugadors en les bases, podran també córrer després d’un cop bo. Si ho fan abans, 
quedaran eliminats. 

JUGADORS 

Cada equip estarà format per 12 a 15 jugadors, que poden ser mixtes. Es numeraran per entrar 
en ordre i s’els assignarà un lloc en el camp. Cada vegada entren 9 jugadors a batear, la resta es 
queden al banquet. 

DURACIÓ 

5 entrades en camp de cada equip. Una entrada és quan els dos equips han realitzat un torn de 
tanteig i un de defensa en el camp 

PUNTUACIÓ 

Entrades 1 i 2: Es canvia quan hagin bateat tots (9 batadors). Puntua només les carreres i no els 
eliminats. 
Entrades 3 i 4: es canvia a 3 eliminacions o 5 carreres. 
Entrada 5: Es canvia a 3 eliminacions. 

 


