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AURRE BEISBOLA / AURRE SOFBOLA 
 
Aurre beisbola / aurre sofbola 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat egokia den jarduera da, 
bai eskola kirola egiteko orduan, bai astialdian praktikatu nahi izanez gero ere. 
 
Beisboletik eta sofboletik eratorritako modalitatea da, bereziki moldatua txikienak horretan 
aritu ahal izateko. Arauak batere zailak ez direnez, beisbol eta sofbolean jokatzea baino 
errazagoa da. Material gutxi behar da, eta ia edozein zelai edo kirol barruti dira egokiak kirol 
horretan aritzeko. 
 

AURRE BEISBOLAREN edo 
AURRE SOFBOLAREN ARAUAK 

 

NOLA JOKATU 
 
1. ARAUA.- Aurre beisbol eta aurre sofbol kiroletan, aurre benjamin, benjamin eta alebin 
mailetako haurrek parte har dezakete. 
 
2. ARAUA.- Taldeak ez dira 20 jokalari baino gehiagok ezta 12 baino gutxiagok osaturik egon 
behar, eta mistoak ere izan daitezke. 
 
3. ARAUA.- Jokoa bi talderen artean egiten da: alde batetik bateatzen duena (erasotzailea), 
eta bestetik zelaiko taldea (defendatzen ari dena). 
 
4. ARAUA.- Talde bakoitzak entrenatzaile bat izango du; entrenatzaileak bateatzeko 
hurrenkeraren arabera jarriko die zenbakia jokalariei, eta zelaian izango duten tokia esleituko 
die. 
 
5. ARAUA.- Hasierako 9 jokalariak jokoan ordezkatuak izango dira, era horretan jokalari 
bakoitzak bi sarrera osotan gutxienez parte hartu ahal izango baitu. Lesioagatik edo kanporatua 
izateagatik jokalaria aldatuz gero, sartzen den jokalariak (ordezkoak) jokoan emandako denbora 
sarrera osotzat hartuko da. 
 
6. ARAUA.- Baseko marretan, bi lagun arituko dira gidari moduan, lehenengo eta hirugarren 
baseetako marren ondoan, soilik. Hala ere, zelaigune txar edo foul zonan bakarrik, eta 
jokalariak bateatzeko txandan zuzentzeko asmoz. 
 

PARTIDA 
 
7. ARAUA.- Defendatzen ari diren jokalariak “kanporaketak” egiten saiatu behar dira, 
aurkakoek korrikaldirik egin ez dezaten. Hau da, defendatzen ari den taldearen helburua 
erasoan ari den aurkako taldeko lasterkariak eta/edo bateatzaileak kanporatzea da; 
horretarako, erasoan ari den taldeko jokalariei gertuen dauden baseetara iristea oztopatzen 
saiatuko da, edo pilota lasterkaria baino lehenago basera iristen ahaleginduko da (lasterkariak 
korrika egin behar badu); edo lasterkaria, baseetatik kanpo dagoenean, pilotaz ukitzen saiatuko 
da, eta baita bateatutako pilotak airean hartzen ere. 
   
8. ARAUA.- Aulkian dagoen taldea, joko zelaitik kanpo, erasoari ekingo diona izango da, eta 
korrikaldiak anotatu ahal izango ditu. Talde erasotzailearen helburu nagusia pilota bateatzea 
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izango da, zelaigune onaren barruan, eta defendatzen ari den taldeak ez hartzeko moduan, 
baseak banan-banan irabazi ahal izateko, hasierako base edo homera iritsi arte.   
9. ARAUA.- Araudiaren araberako jokoek bost sarrerako iraupena daukate. Hala ere, ez dute 
75 minututik gora iraun behar, eta 60 minutu igaro ondoren, ezin izango da beste sarrera bat 
hasi. 
 
10. ARAUA.- Bi taldeek defentsan txanda bat eta erasoan beste bat osatu ondoren, bukatu 
egingo da sarrera bat.  
 
11. ARAUA.- Lehenengo lau sarreretan, 3 kanporaketa edo bost korrikaldi egin beharko dira; 
era horretan, defendatzen ari den taldeak 3 kanporaketa egitea erdiesten baldin badu, erasoari 
ekingo dio; halaber, erasoan ari den taldeak 5 korrikaldi egiten duenean, defentsari ekingo dio. 
Bosgarren sarreran ez da korrikaldi mugarik egongo, eta hiru kanporatuei bateatzeko txanda 
itxiko zaie. 
 
12. ARAUA.- Laugarren sarrera bukatzean, 10 korrikaldiren aldea baldin badago, jokoa 
amaitutzat emango da. 
 
13. ARAUA.- Partida amaitzerakoan, anotatutako puntuetan berdinketa baldin badago, jokoan 
berdinketa gertatu dela aitortuko da. 
 
14. ARAUA.- Jokaldia geldituko da arbitroak “denbora” esaten duenean; defendatzen ari 
direnek lasterkarien aurrerapena gelditu dutenean. Arbitroak “denbora” esaten ez duen 
bitartean, lasterkariek aurrera jo dezakete. 
 

BATEATZEA 
 
15. ARAUA.- Erasoan ari den taldeko jokalari bakoitzak bateatuko du entrenatzaileak 
arbitroari, ohar hartzaileari eta beste taldeko entrenatzaileari idatziz adierazitako hurrenkeraren 
arabera. Ordezkapenak egiten direnean, ordezko jokalariak hartuko du ordezkatutako jokalariak 
bateatzeko zeukan hurrenkera tokia. 
    
16. ARAUA.- Bateatzeko hurrenkeran, hurrengo datuak adierazi beharko dira: a) jokalarien 
bateatzeko hurrenkera, b) zelaian daukaten tokia, d) jokalarien izena eta deiturak, e) jokalarien 
zenbakia -ikusgarri egongo da derrigorrez-, f) lizentzia zenbakia, g) entrenatzailearen sinadura. 
 
17. ARAUA.- Bateatzailea bateatzeko euskarriaren gainean jarritako pilota bateatzen saiatuko 
da. Euskarria homearen atzean kokaturik egongo da, 30 cm-tara, eta harekin lerrokaturik. 
Jokalariak bateatzeari ekingo dio arbitroak jokoan has daitekeela adierazi ondoren. Pilota 
euskarriaren gainean egongo da, 65 cm eta 1,30 cm bitarteko garaieran. Hiru saiakera egin 
ondoren pilota ondo bateatzen ez baldin badu, kanporatua izango da. 
 
18. ARAUA.- Bateatzeko euskarriaren aurrean, zirkulu erdia marraztuko da, euskarritik bost 
metrotara, hirugarren baseko marraren eta bigarren baseko marraren artean. Bateatutako 
edozein pilota muga horren barruan geldituz gero, pilota txarra  edo strike izango da, eta pilota 
gelditu egingo da. 
 
19. ARAUA.- Bateatutako pilota ona izango da, zelaigune onean erortzen denean, baseen 
gainean, edo kanpoko marren gainean, lehenengo edo hirugarren baseetatik harantzago. 
 
20. ARAUA.- Bateatutako pilota txarra izango da zelaigune onetik kanpo erortzen baldin bada, 
edo barruan erori eta gero kanpora irten baldin bada, homeraen eta 1. basearen artean, edo 
homearen eta 3. basearen artean. Strike izango da, orduan. 
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21. ARAUA.- Bateatzaileak pilota joko du bateatzeko euskarria lurrera bota gabe. Euskarria 
botatzen badu, edo euskarriaren zatiren bat jaurtiz gero, strike adieraziko da. Pilota, zelaigune 
onean nahiz txarrean boterik egin gabe, airean hartua baldin bada, ordea, bateatzailea 
kanporatua izango da.  
 
22. ARAUA.- Jokalari bakoitza hiru aldiz segidan saiatu ahal izango da pilota ona bateatzen, 
eta pilota onik lortzen ez baldin badu, kanporatua izango da. 
 
23. ARAUA.- Pilota jotzean huts egiten bada, strikea izango da. Hiru strike eginez gero, 
kanporatua izango da jokalaria. 
 
24. ARAUA.- Bateatutako piloa ona baldin bada (zelaigune onean), bateatzaileak home utzi eta 
1. baseraino iristen saiatuko da, base horren defendatzaileak pilota hartu, eta basean egonez 
gero. Bestela, kanporatua izango da. 
 
25. ARAUA.- Bateatzen ari ez diren bateatzeko taldeko jokalariak beren txandaren zain egongo 
dira aulkian, eta ezin izango dute aulkia utzi, bateatzera joateko ez baldin bada. 
  
26. ARAUA.- Bateatu den pilota bat defendatzen ari den taldeak zelaigune onean edo txarrean 
lurra ukitu gabe jasotzen duenean, bateatzaile-lasterkaria kanporatua izango da. Bolea. 
 

LASTERKARIA 
 
27. ARAUA.- Edozein jokalari kanporatua izango da bateatutako bolea egitean, baldin eta 
denfentsan ari den taldeak pilota harrapatzen badu, pilotak lurrean bote egin gabe, eta bere 
jatorrizko basea berriro ukitzen ez badu, jokalaria edo bere jatorrizko basea ukitua izan baino 
lehen. "Berriro ukitu" terminoak, arau honetan, pilota harrapatua izan ondoren basea zapaldu 
eta basetik irtetea esan nahi du. Ez da “barruko bolea” edo “infield fly” araua existitzen.   
 
28. ARAUA.- Era berean, jokalaria kanporatua izango da, pilota jokoan dagoelarik, jokalaria 
baseetan aurrera edo berriz atzera baldin badoa, eta base bakoitza bere ordenan ukitzen ez 
badu, bera edo ukitu ez duen basea ukituak izan baino lehen. 
 
Oharra: 27. eta 28. arauetan deskribatzen diren jokaldiak erreklamazio jokaldiak dira. Hau da, 
defendatzen ari den taldeak erreklamatzen ez baldin badu, ez dira arau horiek urratutzat joko. 
Erreklamazioa egiteko, taldeak jokoan dagoen piloa eduki behar du, eta dagokion basea ukitu 
behar du. 
 
29. ARAUA.- Lasterkariak baseak zapaldu beharko ditu, hurrengo hurrenkeran: 1. basea, 2. 
basea, 3. basea eta home, hau da, helmuga edo hasierako basea. Lasterkari batek bere 
aurrekoa dena aurreratzen baldin badu, kanporatua izango da. 
 
30. ARAUA.- Karratuan dauden lau baseak zapaldu ondoren, helmuga basera iristen den 
lasterkariak korrikaldi bat (puntu bat) lortuko du bere taldearentzat. 
 
31. ARAUA.- Base bakoitzean lasterkari bakar bat egongo da. 
 
32. ARAUA.- Lasterkari batek bere basea utzi ahal izango du bateatzaileak pilota jo duenean 
bakarrik. 
 
33. ARAUA.- Pilota bateatua izan aurretik, basea uzten duen lasterkaria kanporatua izango da. 
 
34. ARAUA.- Pilota bat bateatzean foul edo txarra bada (kanpora), lasterkaria berehala itzuliko 
da bere basera. 
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35. ARAUA.- Joko barrutia mugaturik (itxita) ez baldin badago, etxeko taldeak zelaiko mugak 
jarriko ditu, arbitroaren eta kontrako taldeko entrenatzailearen aurrean. 
Onartutako araua: pilota bat ezarritako mugetatik kanpora ateratzen denean, eta pilota 
mugetatik atera den unean bertan hasita, bi base emango zaizkie automatikoki bateatzaileari 
eta/edo, egotekotan, bere aurretik doazen lasterkariei (bateatzailearen ekintza kontuan hartuta 
beti, base gehigarriak emango zaizkie). 
Adibidez: Bateatzaile-lasterkariak lehenengo basea zapaltzea erdiesten badu, eta ondoren pilota 
ezarritako mugetatik kanpora irteten bada, bateatzaileari edota lasterkariei bi base emango 
zaizkie, bateatzaileak lortu duen lehenengo basetik hasita; kasu honetan, bateatzailea 
hirugarren basera iritsiko litzateke, eta lasterkariak, aldiz, homeraino. 
Oharra: Pilota adostutako mugetatik irten baino lehen, bateatzaileak lehenengo basea 
zapaltzerik lortuko ez balu, bateatzaileari eta gainerako lasterkariei bi base emango  litzaizkieke 
era automatikoan. Hau da, bateatzailea bigarren basera iritsiko litzateke. 
 
36. ARAUA.- Pilota, JAURTIKETA TXAR baten ondorioz, edo defendatzaile batek HARTZEAREN 
ondorioz, adostutako mugetatik irteten bada, era honetan jokatuko da: 

- Bateatzaileak egindako ekintzaren ondorioz baldin bada, base bat emango zaio 
bateatzaileari. Baina, bateatzaile-lasterkariak bere aurreko edozein lasterkari base 
gehigarri bat aurreratzera bultzatzen baldin badu, halakoxetzat hartuko da. 

- Edozein lasterkarik egindako ekintzaren ondorioz baldin bada, lasterkariak edo 
lasterkariek bakarrik aurreratuko lukete base gehigarri bat, lehenago lortutako basean 
hasita.  

 
KANPORAKETAK 

 
37. ARAUA.- Behartutako jokaldi batean, lasterkaria kanporatua izango da, baldin eta 
basearen defendatzaileak pilota eduki baino lehen (eta basea ukitzen ari dela) basea zapaltzea 
lortzen ez badu. Jokaldi behartua da lasterkariak, bateatzailearen bate kolpe batean, korrika 
egitera behartuta daudenean. 
 
38. ARAUA.- Denfentsan ari den taldeko jokalariren batek basetik kanpo edo basera oraindik 
iritsi gabe dagoen kontrako taldeko jokalari bat pilotaz ukitzen duenean, ukitutako jokalaria 
kanporatua izango da. 
 
39. ARAUA.-  Lasterkari bat kanporatua izango da, baldin eta base marratik irten bada, 
norbaitek ukitu dezan saihesteko. 
 
40. ARAUA.- Jokalariak kanporatuak izango dira arautegi honetako 17., 21., 22., 23., 24., 26., 
27., 28., 29., eta 33. artikuluetan adierazitako egoeretan. 
 

ZELAIKO TALDEA 
 
41. ARAUA.- Defendatzen ari den taldeko jokalari bakar bat ere ezin egon daiteke 1. eta 3. 
baseak lotzen dituen irudizko marratik kanpo, bateatzaileak euskarriak jarritako pilota bateatu 
arte. 
 
42. ARAUA.- Bateatu behar denean, hartzailea euskarritik segurua den distantziara kokatuko 
da (2 metrora), bateatzailearen aurrez aurre; eta home edo hasierako basetik hurbil, berriz, 
pilota zelaian dagoenean. 
 
43. ARAUA.- Hartzailearen lana pilota euskarrira lehenbailehen itzularaztea da: jokoa hasten 
denean, jokoa eteten denean, eta sarrera bakoitzaren ondoren taldeak aldatzen direnean. 
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ARBITROA 
 
44. ARAUA.- Arbitroak zaindu egingo du joko arauak bete daitezen. 
 
45. ARAUA.- Arbitroaren ardura izango da jokoa ondo joatea, eta jokatzen den bitartean 
segurtasuna egotea; bere ustez egokia izanez gero, jokoa etetea izango du, "denbora!" 
oihukatuz. 
 
46. ARAUA.- Arbitro bat, edo bi, hiru edo lau arbitro egon daitezke. 
 
47. ARAUA.- Arbitro nagusia bateatzeko euskarriaren atzean jarriko da, euskarritik hiru 
metrora, eta baseko arbitroak, baseei buruz erabakiko dutenak, baseetatik hurbil egongo dira. 
 
48. ARAUA.- Baseko arbitroek erabakiko dute lasterkari bat kanporatua izango den ala ez; 
jokalaria ez kanporatzea erabakiz gero, “geldi!” oihukatu behar du. Era berean, pilota zelaigune 
onean edo zelaitik kanpo bateatu den, eta lasterkariaren irteera bateatzaileak pilota arauen 
arabera bateatu aurretik edo bateatu ondoren burutu den. 
  
49. ARAUA.- Partida amaitu ondoren, etxeko taldea hirugarren basera joango da, eta talde 
bisitaria lehenengo basera. Gero, arbitroak agintzen duenean, bata bestearen aurrean, 
karratuaren erdian elkartuko dira bi taldeok. Taldeok publikoa agurtuko dute lehendabizi, eta 
elkarren artean gero. 

50. ARAUA.- Arbitroak erabaki ahal izango du, araudi honetan agertzen ez diren eta gerta 
daitezkeen egoera guztietan.
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HIZTEGIA 
 

EUSKARA GAZTELANIA INGELESA 
STRIKE STRIKE STRIKE 
GELDI QUIETO SAFE 

KANPORATUA ELIMINADO OUT 
BATEATZEAN KANPORATUA PONCHADO STRIKE-OUT 

SARRERA ENTRADA INNING 
JAURTITZAILEA LANZADOR PITCHER 

HARTZAILEA RECEPTOR CATCHER 
GELDITZAILEA INTERBASE -PARADOR CORTO SHORT STOP 

BARRUKO JOKALARIA JUGADOR CUADRO INFIELDER 
KANPOKO JOKALARIA JUGADOR EXTERIOR OUTFIELDER 

KARRATUA CUADRANGULAR HOME RUN 
BOLEA VOLEA – GLOBO FLY 

BARRUKO BOLEA VOLEA AL CUADRO INFIELD FLY 
TXAR MALA FOUL 
ON BUENA FAIR 

LAPURRETA ROBO STEALING 
DENBORA TIEMPO TIME 

JOKOA JUEGO PLAY 
UKITUA TOQUE BUNT 

KORRIKALDIA CARRERA RUN OR SCORE 
JAURTIKETA MOTELA LANZAMIENTO LENTO SLOW PITCH 
JAURTIKETA AZKARRA LANZAMIENTO RAPIDO FAST PITCH 

BATEATZEKO HURRENKERA ORDEN DE BATEO LINE UP 
ARBITROA ARBITRO UMPIRE 

 
 
 

MARKAGAILUA 
 
 
 

 1 2 3 4 5 T 
TALDE BISITARIA 0 2 3 4 1 10 
ETXEKO TALDEA 4 5 2 0 ---- 11 
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JOKO ZELAIA 
 
 

 
 Kanpoko marra 
 
 
                                 ZELAIGUNE ONA   
 

      BASEEN ARTEKO DISTANTZIA: 18,30 METRO. 
                             JAURTITZAREN GOMAREN ETA HOMEREN ARTEKO DISTANTZIA: 14 
METRO 
KAMPOKO 

 ZELAIGUNEA             

 
                          
                2. BASEA 
   3. BASEA 
AULKIA 

                           ZELAIGUNE 
                                         ONA 

                                                                      ZELAIGUNE 
ONA            
                                     1. BASEA  
                                          
Kanpoko marra 
 BATEATZEKO 
               EUSKARRIA          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    AULKIA                           KANPOKO ZELAIGUNEA  
            
                                      40/60 m. 
 
 
Edozein espazio, oztoporik ez duena, eta zabalera minimo jakin bat duena, erabilgarria 
izan daiteke aurre beisbolean edo aurre sofbolean jokatzeko. Espazio hori 
polikiroldegiko pista bat, kantxa, belarra duen zelaia, e. a. izan daitezke, baldin eta 
lurra nahikoa homogeneoa bada eta  berdinduta badago. 
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Jokatzeko erabiltzen den espazioa bitan banatu behar da: 
 

 Zelaigune ona: kanpoko marren barruan dagoen gunea da (marra horiek 
markaturik egongo dira). 

 Kanpoko zelaigunea: kanpoko marretatik kanpo dagoen zelaia da. 

 
 
Karratua zelaigune onaren barruan marraztuko da. Karratuaren aldeak 18,30 m-koak 
izango dira, eta ertzetan baseak izango ditu: 
 
Lehenengo basea; bigarren basea; hirugarren basea; eta helmugako basea (home). 
 
Jokalarien abiaburua eta bukaera puntua helmuga da (home).  
 
 
Baseak eta hasierako edo helmugako basea (home) beheko marrazkian bezala jarri 
beharko dira. Nahi izanez gero, baseak eta helmuga basea lurrean marraztu ahal 
izango dira. 
 
 

2.  basea 
 
 
 
 
 
 

                  3. basea                                                             1. basea 
 
 
 
 
 

                                                                   Home 
 

                     Bateatzeko euskarria 
 

BEHARREZKOA DEN MATERIALA 
 
Batea, egurrez, aluminioz, plastikoz, apar-gomaz, eta bestelako materialez egina izan 
daiteke. Tamaina (luzera eta pisua) desberdina izan daiteke, haurren adinaren arabera. 
 
Pilota, larru, goma, trapu edo aparrezkoa izango da, min egin ez dezan, eta espazio 
itxietan erabili ahal izateko. 
Tenisean jolasteko pilotak aurre beisbolean jolasteko balio dezake. Beste irtenbide bat 
trapuz egindako pilotak erabiltzea izan daiteke. 
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Zelaiko jokalari bakoitzak larruzko eskularru bat erabili ahal izango du, baina 
eskularrurik gabe ere joka daiteke. 
 
Bateatzeko, bateatzeko euskarria erabiliko da. Metalezko edo bestelako material 
astunez egindako plataforma bat, oinarria izango dena, tutu bat eta pilota jartzeko 
goma bat dauzka. Horren ordez, plastikozko konoak edo beste material alternatibo 
batzuk ere erabil daitezke. 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
Helmugako basea kautxuzkoa edo bestelako material alternatiboz egina izango da 
(pentagono bat, 16,5 cm-ko bi alde eta 33 cm-ko alde bat izango dituena).  
 
Hiru base, kautxuz edo bestelako material alternatiboz eginda (33 x 33 cm). 
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JOKOAREN FASEAK 
 
Aurre beisbol edo aurre sofbolean, taldeka jokatzen diren gainerako kiroletan bezala, 
beharrezkoa da arruntak diren eta printzipio batzuk zehazten dituzten bi egoeratatik 
abiatzea: 
 

ERASOAN 
Nire taldeak bateatzeko txanda dauka, ni erasotzailea naiz. EGIN BEHAR DUDANA:  

 Pilota bateatu behar dut (kanporatua izan gabe), defendatzen ari diren 
jokalarien irismenetik urrun. 

 Korrika egin behar dut base bat, bi edo base guztiak lortu arte, kanporatua izan 
gabe. 

 Korrikaldi bat anotatu behar dut (tanto bat). 

   
Jokalariak batea eskuan dutela dauden bitartean, bateatzaileak izango dira; pilota 
behar bezala bateatu dutenean, ordea, lasterkariak izango dira. 
 

DEFENDATZEAN 
Nire taldea zelaian dago, defendatzailea naiz. EGIN BEHAR DUDANA: 

 Bateatutako pilota hartu behar dut. 
 Kontrakoak aurrera segitzea galarazi behar dut; horretarako, koadroko 

(baseetako) nire kideei pilota bidali behar diet. 
 Kanporaketak egin behar ditut: 

 Bateatutako pilota airean hartuz 
 Lasterkaria 1. basera iritsi baino lehen, 1. basea defendatzen ari denari 

pilota bidaliz 
 Kontrakoak basetik kanpo daudenean pilotaz ukituz. 

 
 

OINARRIZKO ALDERDI TEKNIKOAK 
 

Aurre beisbolak edo aurre sofbolak lau oinarrizko alderdi dauzkate: 
 

ERASOKO OINARRIAK: BATEATZEA ETA LASTERKA EGITEA 
 

DEFENTSAKO OINARRIAK: HARTZEA ETA BOTATZEA. 
 



 

GIPUZKOAKO BEISBOLA ETA SOFBOLA FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN  GUIPUZCOANA DE BÉISBOL Y SÓFBOL 

Paseo de Anoeta, 5 
20014 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA) 

Tel. 943472199 Fax 943474574 Email. beisbola@kirolak.net 

 

12  

AURRE BEISBOLAREN edo AURRE SOFBOLARESN ARAUAK 
NOLA JOKATU 

 TERMINOEN DEFINIZIOA 
 

Beisbol eta sofbolean erabiltzen diren termino ohikoenak, 
euskaraz eta ingelesez, eta daukaten esanahia. 

 
APELAZIOA. Erasoan dagoen taldeak arauren bat urratu duenean, 
defendatzen ari den jokalari batek horretaz ohartarazteko ekintza da. 
 
ARBITROA = UMPIRE. 
 
ARRISKUAN.  Termino horrek adierazten du pilota jokoan dagoela, eta 
erasoan ari den jokalari bat kanporatua izan daitekeela. 
 
BALK.  Jaurtitzaileak onartuta ez dagoen ekintza bat egitea da, baseetan 
lasterkari bat edo gehiago daudenean; horrek lasterkariei eskubidea ematen die 
base bateraino aurreratzeko (sofbolean). 
 
LAU BOLAKO BASEA = BASE ON BALLS. Bateatzaileari lehenengo basera 
iristeko aukera ematea da, strike zonatik kanpo lau jaurtiketa jaso duenean. 
 
IZENDATUTAKO BATEATZAILEA.  Erasoan bakarrik jokatzen (bateatzen) 
duen jokalaria da. Partida irauten duen bitartean ezin du defendatu.  
 
BOLA.  Pilota airean dagoela, egiten duen ibilaldian strike zonatik igarotzen ez 
den jaurtiketa da, bateatzailea bateatzen saiatzen ez dena. 
 
KORRIKALDIA. Erasoan ari den jokalari batek, bateatu ondoren lasterkari 
bihurtuta, aurreratu ahala lehenengo, bigarren, hirugarren basea eta home 
ukitzen dituenean, hurrenkera horretan. 
 
HARTZAILEA = CATCHER. 
 
AKIARAZI = RUN DOWN. Defendatzen ari diren jokalariek egindako ekintza 
da, baseen artean dagoen lasterkari bat kanporatua izan dadin. 
 
KARRATUA = INFIELD. Zelaigune onean dagoen zati bat da, bere barruan, 
karratuko jokalariek (infielder edo barruko jokalariek) zaintzen dituzten areak 
sartzen direlarik. 
 
JOKALDI BIKOITZA = DOUBLE PLAY. Defendatzen ari diren jokalariek 
egindako jokaldia da: erasoan ari diren bi jokalari kanporatuak dira, ekintza 
etengabe baten ondorioz, betiere, kanporaketen artean huts egiterik egin ez 
bada. 
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SARRERA = INNING. Erasoan ari den taldeko hiru jokalari kanporatuak izan 
direnean, talde hori defentsara pasa eta defendatzen ari dena erasoan hasten 
den joko zatia da. Aldatzeko txanda bakoitza sarrera erdia da.  
 
HUTS EGITEA. Erortzen utzi den pilota da, edo gaizki jokatu dena, edo 
defentsak gaizki jaurti duena. 
 
DEFENTSA = FIELDER. Defendatzen ari den edozein jokalari da. 
 
HARTU = TO FIELD. Bateatutako pilotak hartzea da (bai lurrean biraka 
doazenak, bai airean dabiltzanak). 
 
BOLEA = FLY. Airera bateatutako pilota. 
 
PILOTA KANPORA = FOUL BALL. “Foul” marretatik kanpora bateatutako 
pilota. 
 
ATZERAKO ERREBOTEA = FOUL TYP. Bateatutako pilota bat da, zuzenean 
hartzailearen eskuetara joaten dena, eta hartzaileak arauen arabera hartzen 
duena. 
 
HIT. Bateatutako pilota bat da, bateatzaileari, defentsan huts egiterik egon 
gabe, base batera iristeko aukera ematen diona. 
 
KARRATUA = HOME RUN. Bateatutako pilota bat da, bateatzaileari 
“homeraino" joateko aukera ematen diona, defentsan huts egiterik egon gabe. 
Airean bateatutako pilota da, karratuaren muga den hesia edo beste markaren 
bat gainditzen duena. 
 
KARRATUKO JOKALARIAK = INFIELDER. Karratuan jokatzen duten 
jokalariak. Lehenengo basea, 2. basea, 3. basea eta gelditzailea (edo short 
stop). 
 
BARRUKO BOLEA = INFIELD FLY. Bolea edo airean bateatutako pilota bat 
da, marra edo ukitu saiaturik egon gabe, karratuko jokalari batek har 
dezakeena esfortzu arrunta eginda, lehenengo eta bigarren baseak, edo 
lehenengo, bigarren eta hirugarren baseak okupatuta daudenean, bi kanporatu 
gertatu baino lehen. 
 
ERASOKO OZTOPOA. Bateatu behar duen taldeak defendatzen ari den 
taldeko edozein jokalariri, jokaldi bat egiten saiatzen ari denean, jartzen dion 
oztopo, galarazpen edo eragozpena da. 
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DEFENTSAKO OZTOPOA. Defendatzen ari den taldeko jokalariren batek 
bateatzaileari bateaz jaurtiketa bat egitea oztopatzen edo eragozten dionean 
defentsako oztopoa egin da.  
 
JOKALDI DERRIGORTUA. Jokaldi horretan, lasterkariak base bat hartzeko 
eskubidea galtzen du, bateatzailea lasterkari bihurtu delako. 
 
ARAUZ KONTRAKO JAURTIKETA. A) Bateatzaileari egindako jaurtiketa bat, 
jaurtitzailearen piboteko oinak jaurtitzeko goma ukitzen ez duenean. B) Presaka 
egindako jaurtiketa (sofbol). D) Jaurtitzeko eskua aldakaren azpitik igarotzen ez 
denean, eta eskumuturra ukondoa baino bereiztuago dago gorputzetik (sofbol). 
 
ATXIKI GABEKO JAURTIKETA = PASSED BALL. Ondo egindako jaurtiketa 
da, hartzaileak esfortzu arrunta eginda hartu edo kontrolatu duena. 
 
MARRA. Bateatutako pilota da, airez, garaiera txikian, zuzenean defendatzaile 
batengana doana. 
 
ERAGOZPENA. Defendatzaile baten ekintza da, pilota ez duenean eta pilota 
jaso behar ez duenean edozein lasterkari aurrera joatea oztopatzen duena. 
 
KANPORATUA = OUT. Erasoan ari den jokalaria, kanporatua izan dena. 
 
DERRIGORREZKO KANPORATUA. Jokalari bat okupatzen ari den basea 
edukitzeko eskubidea galtzen duenean soilik egin daitekeen kanporaketa da, 
bateatzailea lasterkari bihurtu delako. Egin behar da bateatzailea edo hurrengo 
lasterkaria kanporatuak izan aurretik. 
 
KANPOKO JOKALARIAK = OUTFIELDER. Karratuaz hareago jokatzen duten 
jokalariak dira. Eskuineko kanpoko, ezkerreko kanpoko eta erdiko kanpokoak 
dira. 
 
ZAPALDU ETA KORRIKA EGIN. Baseko lasterkaria bertan geratzen da 
defendatzaile batek bolean dagoen pilota edo fly ukitu arte. Defendatzaileak 
pilota ukitu duenean, lasterkaria aurrera joan daiteke. 
 
JAURTIKETA = PITCH. Jaurtitzailearen ekintza da, hau da, pilota homerantz 
botatzea, bateatzaile baten aurrean. 
 
JAURTITZAILEA = PITCHER.  
 
LAPURRETA. Jaurtiketa bat egin denean, aurreratzen saiatzen den jokalariaren 
ekintza da. Jaurtiketa moteleko sofbolean ezin da lapurretarik egin. 
 
ROLLING. Bateatutako pilota da, lurrean biraka doana edo bote egiten duena. 
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GELDI = SAFE. Arbitroak onartzea da lasterkariak hartu nahi zuen basea 
edukitzeko eskubidea daukala.   
 
STRIKE (Beisbolean). Arauen arabera egindako jaurtiketa, eta arbitroak hala 
onartuta, hurrengo kasuetan: a) bateatzaileak jotzerakoan huts egiten 
duenean; b) bateatzaileak jo ez, eta pilotaren zatiren batek “strike” gunea 
zeharkatzen duenean; d) bateatzaileak txar bat egiten duenean, bi strike baino 
gutxiago izanda; e) txar ukitua egiten denean; f) bateatzaileak pilota botatzean, 
pilotak bateatzailea jotzen duenean; g) pilotak bateatzailea ukitzen duenean, 
airean dagoela, strike gunearen barruan; h) atzerako errebote edo foul typ 
bihurtzen denean. 
 
SWING. Pilota jotzeko (bateatzeko) egin beharreko mugimendu multzoa. 
 
JAURTIKETA. Defendatzaile batek beste bati pilota botatzea da.  
 
PILOTA UKITUA = BUNT. Bateatutako pilota da, indarrez jo ez dena, bateaz 
nahita ukitu dena karratuaren barruan moteltasunez biraka joateko. 
 
DESBIDERATUTAKO JAURTIKETA = WILD PITCH. Jaurtiketa bat da, oso 
goitik edo oso behetik bidali dena, edo hometik kanpora, hartzaileak esfortzu 
arrunta eginda hartu ezin duena. 
 
STRIKE GUNEA (Beisbolean).  Homearen gainean egonda, bateatzailearen 
besapeen eta belaunen goi aldearen artean dagoen gunea da, bateatzaileak 
bateatzeko jarrera naturala hartzen duenean. 
 
STRIKE GUNEA (Jaurtiketa azkarreko sofbolean).  Homearen edozein 
aldetan egonda, bateatzailearen besapeen eta belaunen goi aldearen artean 
dagoen gunea da, bateatzaileak bateatzeko jarrera naturala hartzen duenean. 
 
STRIKE GUNEA (Jaurtiketa moteleko sofbolean).  Homearen edozein 
aldetan egonda, bateatzailearen atzeko sorbaldaren eta belaunen artean 
dagoen gunea da, bateatzaileak bateatzeko jarrera naturala hartzen duenean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


