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BASEBALL5TM
 

Baseball5TM edo B5 delakoabeisbol eta sofbol joko klasikoen bertsio urbano bat da. Diziplina azkar, 
gazte eta dinamiko bat da, diziplina nagusien sortze irizpide berberei jarraitzen diena. 
Baseball5TM edozein lekuan egin daiteke, gomazko pilota bat baino ez baita behar jokatzeko.   
 

 

EDUKI TAULA 

 ZELAIA 1. orria   

 JOKOA HASTERAKO 3. orria   

 JOKO ARAUAK 4. orria   

 JOKOA AMAITZEKO 7. orria   
 

ZELAIA 
 

Infield eremua karratua da, eta izkina bakoitzean base bat dauka. Baseen artean 13 metroko 
distantzia dago. (Beltzez 1. irudian). 
Bateatzailearen eremutik hasita, home plate delakoaren atzean (1. irudia), baseak erlojuaren 
aurkako noranzkoan zenbakituta daude (lehenena, bigarrena eta hirugarrena).  
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ZELAIGUNE ONA 
Zelaigune ona forma karratukoa da, alde bakoitzean 18 metro dauzka, eta izkinetako batean bat egiten du 
home plate-arekin. 

NO-HIT ZONA 
Lerro zuzen bat trazatuko da home plate-etik 4,5 metrora hasi eta lehenengo basearen foul marraraino, 
hirugarren basearen foul marrarekin bat etorri arte. Nolanahi ere, home plate-etik marrarainoko gutxieneko 
distantzia 3 metrokoa izango da. 

2. irudia. 

 

BATEATZE KAXA 
Bateatzailearen kaxa karratua da, eta 3 metro ditu 
alde bakoitzean. Zelaigune onetik kanpo kokatzen da, 
eta home plate-aren izkinan gurutzatzen diren bi foul 
marren hedaduraren gainean eraikitzen da. (2. irudia) 

BASEAK 
Base guztien forma eta tamaina ideala alde bakoitzean 50 cm dituen karratu bat da. Lehen eta hirugarren 
baseak zelaigune onean kokatuko dira oso-osorik, alde batek foul marra ukitzen duela. Baseak lurrean 
markatuta egongo dira, eta ez dago beisbolean eta sofbolean bezalako kuxin fisikorik. 
  

1. BASEA 
Talkak ekiditeko, lehenengo basea «bikoitza» da 
(3. irudia). Defendatzaileak zelaigune onaren 
barruan dagoen aldean jokatu behar du, 
bateatzailea/lasterkaria eliminatzeko. Aldi 
berean, bateatzaileak/lasterkariak zelaigune 
txarrean (foul) dagoen aldea ukitu behar du 
kanporatu ez dezaten (safe). 
Bateatzaileak, pilota bateatu ondoren eta 
lehenengo basera lasterka doala, basea ukitu 
behar du; salbu egoteko, basearen eta horri 
atxikitako 1,5 metroko segurtasun kaxaren 
barneko arean gelditu behar du (3. irudia). 
Lasterkariak gutxienez oin batekin area horretan 
gelditzerik ez badu, kanporatu egin dezakete 
(out). 

 
3. irudia. 

HESIAK 
Hesiek 1 metroko garaiera izango dute ahal dela. Dena den, joko eremua mugatzeko beste modu batzuk ere 
erabil daitezke; adibidez, berezko hormak edo lurreko markak baliatuz. Hala eginez gero, zelaigune 
bakoitzean oinarrizko arau espezifikoak ezarriko dira, eta horiek parte hartzaile guztiei jakinaraziko zaizkie. 
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JOKOA HASTERAKO 

JOKO PILOTA  

 

Baseball5TM diziplinako pilotak berezitasun hauek ditu: 

 Pisua: 84,80 g. 

 Tamaina: Diametroa: 66,4 mm. Zirkunferentzia: 208,4 mm. 

SARRERAK 
Sarrera bat Baseball5TMeko jokoaren zatiketa bat da: sarrera batean, talde bakoitzari bateatzeko txanda 
bat dagokio. Baseball5TMdiziplinako joko bat 5 sarrerak osatzen dute. 

JOKALARIAK 
Talde bakoitzeko 5 jokalari aktibo daude une oro joko bakoitzean. Kanporatzeen edo lesioen ondorioz 
taldea ordezkorik gabe geratzen baldin bada, partida amaitu egingo da eta talde horrek galduko du 
partida. 
Line-up edo bateatzeko hurrenkeran gehienez ere 8 jokalari egongo dira (5 jokoan eta 3 erreserban). 
TALDE MISTOAKLehiaketa mistoetan, talde defendatzaileak genero bakoitzeko gutxienez 2 atleta eduki 
beharko ditu zelaian une oro. Ez dago murrizketarik bateatzeko hurrenkeran. 

BATEATZEKO HURRENKERA (LINE-UP) 
Talde bakoitzeko entrenatzaileak jokalari zerrendaren txartela behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu 
behar dio mahaiko ofizialari, jokoa hasi baino 15 minutu lehenago. Halaber, jokalari zerrendaren karta 
bat aurkeztu behar zaio talde aurkariari, jokoa hasi aurretik. 
Talde defendatzaileko jokalari guztiak zelaigune onean egongo dira bateatzaileak pilota jotzen duenean. 
Ikusi 4. irudia. 

 
4. irudia. 
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JOKO ARAUAK 

Etxeko taldeak defentsan hasiko du jokoa, eta talde bisitariak, berriz, erasoan. 
Talde defendatzailearen helburua da talde erasotzaileko hiru jokalari kanporatzea (out-ak egitea), 
kokapena aldatzeko. Orduan, talde defendatzailea talde erasotzaile bihurtzen da, eta alderantziz. 
Talde erasotzailearen helburua korrikaldiak egitea da (puntuak pilatzea). Korrikaldi bat puntuatzen da 
erasotzaile batek korrikaldi osoa burutzen duenean, hau da, base guztiak ukituz eta arriskurik gabe 
home plate-era itzultzen denean.  

DEFENTSA. Talde defendatzailea 

 
Talde erasotzaileko 5 
jokalariak zelaigune onean 
egongo dira bateatzaileak 
pilota jotzen duenean.  
 
POSIZIOAK: 
 
 1. basea. 
 2. basea. 
 3. basea. 
 Gelditzailea, short stop. 
 Kanpokoa, mid-fielder. 
 
Irudian (4. irudia), formazio 
tipiko bat ageri da. Dena den, 
defendatzaileek beren 
posizioa alda dezakete ekintza 
bakoitza baino lehen, talde 
bakoitzaren taktikaren 
arabera. 
 

 
4. irudia. 

ERASOA. Talde erasotzailea 
 

Talde erasotzaileak bateatzeko hurrenkera aurkeztuko du jokoa hasi baino lehen: 1etik 5era bateatuko 
duten bost jokalari aktiboren zerrenda. Bateatzeko hurrenkerari eutsiko zaio jokoan, non eta jokalari bat 
ez den beste batez ordezten. Kasu horretan, ordezkoak ordeztu duen jokalariaren lekua hartuko du 
bateatzeko hurrenkeran. 
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PILOTA JOTZEA / BATEATZEA 
Bateatzeko ekintza gertatzen da bateatzaile bat osorik 
bateatzailearen eremuan dagoelarik; marren barruan 
egongo da pilotak bateatzailearen eskua jotzen duen 
arte.  
 
Pilota ukabilaz edo esku-ahurraz jo/kolpekatu behar da.  
(5. irudia) 

 

5. irudia. 

ARAUZ KONTRAKO KOLPEAK 

 
6. irudia. 

Lehenengo erreboteak home plate-etik 
diagonalean 4,5 metrora markatuta dagoen 
inpakturik gabeko eremuaren marra gainditu 
behar du. U-15 kategorian, no-hit zonak 3 
metrora daude markatuta. (6. irudia) 
Bateatutako pilota ez bada ontzat jotzen, 
bateatzailea kanporatu egiten da (out). 
 
Sub-15 kategoriara arte, jokalariek bigarren 
aukera bat izango dute kolpea arauz kontrakoa 
edo falta izan bada. 

KORRIKALDI KONTATUAK / PUNTUAK 
Karrera bat kontatzen da (puntuak) jokalari batek bere taldearen erasoaldi batean baseen inguruko zirkuitu 
osoa osatzen duenean; beraz, lehenengo basea, bigarren basea, hirugarren basea eta home plate-a 
hurrenkera horretan ukitzen dituenean. 

OUT-AK / KANPORATUAK  

Talde erasotzaileak 3 aurkari kanporatuko ditu sarrera bakoitzean, aldaketa eragin eta talde erasotzailearen 
lekua hartzeko. 
(1) Baseball5-ean, 
beisbolean eta sofbolean 
ez bezala, pilotaren 
lehenengo erreboteak 
zehazten du jotako pilotak 

balio duen ala ez.. 
Lehen errebotea foul 
eremuan = bateatzailea 
kanporatu egiten da (out). 
Lehen errebotea zelaigune 
onean = pilotak jarraitu 
egiten du. 

(2) Jokalariak pilota 
jotzerakoan huts egiten 
badu, out bat izango da 
talde erasotzailearentzat. 

Defentsak nola egiten dituen out-ak. 
o Lasterkariak base batera korri egin «behar» duenean, base jakin hori ukitzen 

badu (pilotaren jabe izan bitartean). 
o Bateatutako pilota atzematen badu gutxienez behin lurra ukitu baino lehen. 
o Lasterkari bat etiketatzen bada hura base batean ez dagoenean. Etiketatzea = 

pilota eskuan duen lasterkaria ukitzea. 
o Bateatzaile bat lehenengo basera iristen bada geldi, baina ez bada eremu 

seguruan gelditzen, kanporatu egin daiteke eremu segurutik kanpo dagoela 
defendatzaileak ukitzen badu. 

Arauz kontrako jokabide/ekintzengatik defendatzaileak kanporatzea. 
o Bateatzaileak pilota jo bitartean bateatzailearen eremuko marra bat ukitzen 

(zapaltzen) badu. 
o Zelaigune txarrean pilota jotzen badu (1) (foul) 
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Bateatzaile legitimoa 
baztertu egingo da eta 
bateatzeko hurrenkerari 
ekingo zaio hurrengo 
jokalariarekin. Talde 
defendatzailea arduratuko 
da jokoaren ofizialetako 
edozeini jakinarazteaz 
hurrengo bateatzaileak 
txanda hartu baino lehen. 

o Arauz bateatutako pilota batek jotzen badu. 
o Bateatzeko saiakeran pilota erabat galduz gero. 
o Pilota jotzearen itxurak egiten baditu nahita. 
o Ez bada lortzen jotako bola batek joko eremua gutxienez behin ukitzea, hesiak 

ukitu edo hesien gainetik igaro aurretik. 
o Bateatzeko hurrenkera errespetatzen ez bada eta taldekide baten ordez jotzen bada 

pilota (2). 
o Bateatzaileak pilota jo aurretik lasterkari batek basea uzten badu. 
o Basez base lasterka taldekide bat aurreratzen bada. 
o Bi lasterkari edo gehiago base berean daudelarik ukitzen (etiketatzen) badute. 

Bateatzeko hurrenkeran azkena dena kanporatu egingo da (out). 
OHARRA:  Lasterkariek ahal duten guztia egin behar dute defendatzaileekin talkak ekiditeko. Arbitro batek uste badu lasterkari 
batek talka bat ekidin zezakeela, kanporatu egingo du lasterkaria. 

PILOTA GELDITUA 
 

Kolpe on baten ondoren pilota jokalekutik ateratzen bada eta defentsak eskuratu ezin badu, jokoa 
gelditu egiten da. Horrelakoetan, kasu hauetako bat aplikatuko da: 
 Jokalari batek ere ez badu pilota ukitu, lasterkari bakoitza hurrengo basera joango da (ez da base 

gehigarririk ematen). 
 Bate kolpe batek akatsa egin duen defendatzaile bat ukitzen badu eta pilota jokalekutik irteten 

bada, lasterkari bakoitza hurrengo basera joango da (bateatzailea bigarren basera, lehenengo 
basekoa hirugarrenera eta horrela, hurrenez hurren). 

 Pilota defentsaren akats baten ondorioz irteten bada jokalekutik (okerreko jaurtiketa edo falta), 
lasterkari bakoitzak beste base batera aldatzen da (bateatzailea bigarren basera, lehenengo baseko 
lasterkaria hirugarrenera eta horrela, hurrenez hurren). Jokoaren ofiziali dagokio akatsa adieraztea 
eta talde erasotzaileari hurrengo basera joateko agindua ematea. 

 Pilota gelditutzat jotzen da ofizialak eragozpenen bat adierazten badu. (Lasterkari bakoitzak base bat 
aurreratzen du). 

BASE BETEAK, 2 OUT – KASU BEREZIA 
Baseak beteta eta 2 out badaude, eta hirugarren baseko lasterkaria bateatzeko hurrenkeran goian 
badago, lasterkari bakoitzak base bat aurrera egingo du: hirugarren baseko lasterkariak bateatu egingo 
du, eta lehenengo basean lasterkari atera berri bat jarriko da. Bost jokalari baino ez dituzten taldeetan, 
sarrera horretarako dei egin zaion lehen jokalaria bihurtzen da lehenengo baseko jokalari berria.  
Bateatzeko hurrenkera beti errespetatuko da. 

Adibidea: 
 
JOKALARI 
ZERRENDA 
1 Aitor 
2 Haizea 
3 Mikel 
4 Gorka 
5 Arantxa  

 

 
Lehen sarrera edo inning-a 
1. Aitor lehenengo basera iristen da hit bidez. Aitor lehenengo basean dago, ez 

dago kanporaturik, Haizea bateatzera sartzen da.  
2. Haizeak hit bat bateatu du. Aitor bigarren basean dago, eta Haizea lehenengoan, 

out-ik gabe. Mikelen txanda da bateatzeko. 
3. Mikelek hit bat bateatu du. Aitor hirugarren basera iristen da, Haizea bigarrenera 

eta Mikel lehenengo basean dago, out-ik gabe. Gorkaren txanda da bateatzeko. 
4. Gorka kanporatua izan da fly (bolea) batengatik. Aitor hirugarren basean dago, 

Haizea bigarrenean, Mikel lehenengoan; out bat. Arantxaren txanda da 
bateatzeko. 

5. Arantxa kanporatua izan da fly (bolea) batengatik. Aitor hirugarren basean dago, 
Haizea bigarrenean, Mikel lehenengoan; bi out. Aitorrek izan behar luke 
bateatzen hurrena, baina bera hirugarren basean dago. 
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Orduan: 
Aitor atera egiten da bere txanda delako eta bateatzeko eremuan sartzen da; 
Haizeak hirugarren baserantz egiten du; Mikel bigarrenera joaten da, eta Gorka 
(sarrerako lehenengo out-a) lehenengo basean jartzen da, atera berria den lasterkari 
gisa. 

INTERFERENTZIA 
Arbitroak uste badu lasterkari batek defentsako jokoan interferentzia eragin duela, kanporatu egingo du 
lasterkaria (out). 

OZTOPATZEA 
Arbitroak uste badu bateatzaile-lasterkaria oztopatu egin dutela hurrengo basera korrika doala, pilota 
gelditutzat joko da eta lasterkari guztiek aurrera egingo dute oztoporik izan ez balitz iritsiko liratekeen 
basera. 

DENBORA 
Jokalariek denbora eska dezake jokaldi bat amaitzen denean. Pilota bizirik dago arbitroak denbora eskea 
onartu arte. 
 

KIROLTASUNA URRATZEA 
Arbitro batek taldeko kideren batek (zelai barruko eta kanpoko jokalariak, entrenatzaileak, ordezkariak, 
etab.) kiroltasuna urratu duela uste badu, arduraduna jokotik kanporatu ahal izango da. 
Txapelketetan, kanporatze orok automatikoki zigorra ekarriko du: gutxienez partida bateko etena izango 
da. 

ALDAKETAK 
Aldaketa taktikoa 
Aldaketa taktikoak egin daitezke taldeek eraso eta defentsa posizioak aldatzen dituzten bakoitzean. 
Erreserbako jokalariak behin bakarrik sar daitezke jokoan; beraz, ordeztu ondoren ezin dira berriro 
jokoan sartu. Hasierako jokalari bat berriz ere jokoan sar daiteke, baina bere jatorrizko tokia 
berreskuratzeko bakarrik. 
Kanporatzeagatiko aldaketa 
Jokalari batek lesio bat badu, edozein unetan ordezka daiteke. Jokalari lesionatuak ezin du berriro 
jokoan sartu. Partida hiru jokoko serie batean jokatzen bada, lesionatutako jokalaria kanpoan egongo da 
serie osoan zehar. 

JOKOAREN AMAIERA 

Jokoa bosgarren sarreraren bukaeran amaitzen da, taldeetako batek aurkariak baino korrikaldi gehiago 
burutu baditu. 
Etxeko taldea markagailuan aurretik badoa talde bisitariak erasoan bosgarren sarrera osatu eta gero, 
amaitutzat jotzen da jokoa eta etxeko taldeak irabazten du. 
Hiru jokoz osatutako serie batean jokatzen diren partidetan, bi joko irabazten dituen taldea izango da 
garaile. 

BERDINKETA HAUSTEAREN ARAUA 
Berdinketa gertatzen bada, taldeek sarrera gehigarriak jokatu eta osatuko dituzte, taldeetako batek 
aurkariak baino korrikaldi gehiago burutu arte. 

 Aparteko lehen sarrera lasterketari bat lehenengo basean dagoela hasiko da. 
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 Bigarren sarrera hasterako, lasterkariak lehenengo eta bigarren basean egongo dira. 

 Lasterkariak base guztietan egongo dira hirugarren sarrera gehigarritik aurrera, bateatzeko 
hurrenkera aldatu gabe. Lasterkariak basean edo baseetan jarriko dira. 

ABANTAILAREN ARAUA 
Jokoa amaitu egiten da taldeetako batek hirugarren sarreraren amaieran 15 korrikaldiren aldea badu 
edo laugarrenaren amaieran 10ekoa. Taldeetako batek 10 korrikaldi edo gehiagoko abantaila ateratzen 
badu bosgarren sarreraren buruan, jokoa amaitu egiten da. 

 

    

 

 


