
 

ESKOLA KIROLEAN BEISBOL  

ETA SOFBOL ARTEKO 

DEBERDINTASUNAK  
 

 

GIPUZKOAKO BEISBOL ETA SOFBOL FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE BÉISBOL Y SÓFBOL 

Paseo de Anoeta, 5 (Kirol Etxea – Anoeta Estadio) 
20014 – DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN – GIPUZKOA 
Telf. 943 47 21 99 * Email: beisbola@kirolak.net 

 

1.- JOKORAKO MATERIALAK 
 

 JOKATZEKO PILOTA BATEA 
Zirkunferentzia Pisua Gehieneko luzera Diametroa alde lodienean Gehieneko pisua 

Beisbola 
9 

hazbete 
22,8609 

cm 
5 ontza 141,75 g 

42 
hazbete 

106,6842 
cm 

2 3/4 
hazbete 

6,985275 
cm 

Mugarik gabe 

Sofbola 
12 

hazbete 
30,4812 

cm 
7 ontza 198,45 g 

34 
hazbete 

86,34 cm 2 hazbete 5, 0802 cm 38 ontza 1.077,3 g 

 

Taulakoa laburtuta, eta orokorrean, beisbol bateak pisutsuagoak dira eta zabalagoak alde lodienean. 
Aitzitik, sofbol pilota handiagoa eta pisutsuagoa da. 

Sofbol eskularruak, oro har, handiagoak dira beisbol eskularruak baino. 
 

2. JOKO ZELAIAREN NEURRIAK 
 

 BEISBOL SOFBOL  

(emakumezkoen jaurtiketa azkarra) 

BASEEN ARTEAN 27,432 metro 90 oin 18,29 metro 60 oin 

HOMETIK KANPOKO HESIRA 
ALBOAK 97,536 metro 320 oin 

60, 90 metro 200 oin 
ERDIA 121,92 metro 400 oin 

HOMEAREN ETA JAURTITZAILEAREN ARTEAN 18,44 metro 
60 oin eta 6 

hazbete 
13,11 metro 40 oin 

HOMEAREN ETA HOMEKO HESIAREN ARTEAN 18,29 metro 60 oin 
7,62 eta 9,14 
metro artean 

25 eta 30 oin 
artean 

 

Laburbilduta, beisbol zelaia sofbol zelaiaren ia bikoitza da. Bestalde, beisbol zelaiak tontortxo bat dauka, 

jaurtitzaileak jaurtitzen duen lekuan. 
 

3. JOKO ARAUAK 

3.1.- Jaurtiketa 

 Sofbolean: jaurtiketa aldakaren azpitik egin behar da beti. Jaurtitzaileak lurraren arrasean 

bota behar du, eta homerantz bakarrik jaurtiko du. 
 Beisbolean: berdin da nola jaurti. Tontortxo batetik jaurtitzen da. Jaurtitzaileak 

baseetarantz bota dezake, bertan lasterkariak baldin badaude. 
 

3.2.- Lapurreta 

 Sofbolean: Basea ukitu behar da. Lasterkaria lapurreta egiten saia daiteke, pilota 

jaurtitzailearen eskutik irten denean bakarrik. 
 Beisbolean: Lasterkariak nahi duenean irten daiteke, eta ez du basea derrigorrez ukitu 

behar. 
 

3.3.- Ordezkapenak 

 Sofbolean: hasierako jokalariak aldatuz gero, joko zelaian sar daitezke berriro, ordezkatu 

duten jokalariaren ordez. Ordezkatutakoa aldatuz gero, ezin da berriro joko zelaian sartu. 
 Beisbolean: Ordezkatutako jokalariak ezin dira joko zelaian berriro sartu. 

 

3.4.- Partiden iraupena 

 Sofbolean: 7 sarreratara jokatzen da. 

 Beisbolean: 9 sarreratara jokatzen da. 
 

3.5.- Bestelakoak 

 Sofbolean: Hainbat sofbol modalitate dago, jaurtiketa motaren arabera: jaurtiketa 

azkarrekoa, aldatutako jaurtiketa azkarrekoa eta jaurtiketa motelekoa (jolasekoa). 
Jaurtiketa motelekoan, talde bakoitzeko 10 jokalarik parte hartzen dute. Bestalde, 

gizonezkoen eta emakumezkoen sofbola dago eta sofbol mistoa, eta aretoan joka daiteke. 

 Beisbolean: Ez dago modalitaterik. Gehienbat, gizonezkoek jokatzen dute. 

 


