
18° TORNEIO DE SOFTBOL MISTO GECEBS - 2018 

REGRAS DO TORNEIO 

1. Deverão ser obedecidas as regras oficiais e CTs estabelecidas pela CBBS, com exceção às 
disposições especiais do presente regulamento; 

2. Na Fase Classificatória, os jogos terão duração de 1 hora e 10 minutos ou 6 innings. Na Fase 

Final apenas os jogos finais de cada série (Ouro, Prata, Bronze) terão duração de 6 (seis) 
innings sem tempo limite. As semifinais seguirão os critérios da Fase Classificatória; 

3. Os materiais deverão ser apropriados para Softbol, principalmente no que se refere ao taco 
(bat). A bola utilizada será a de borracha número 3. Cada equipe deverá colocar em jogo pelo 

menos uma bola em condições de uso para jogo; 

4. A equipe sorteada com menor número ocupará o "bench" da primeira base; 
5. Cada atleta poderá se inscrever somente por uma única equipe; 

6. O empréstimo será permitido. Contudo, os jogadores emprestados só poderão jogar no 
outfield; As listas de jogadores deverão ser trocadas entre as equipes e conferidas antes do 

início de cada jogo, e reclamações devem ser levadas à Comissão neste momento. Após o início 

do jogo não serão aceitas reclamações quanto a jogadores irregulares. O jogador emprestado 
deverá estar discriminado como tal na lista de jogadores. 

7. Caso haja desistência da equipe após o pagamento da taxa de inscrição, não haverá 
devolução do valor pago; 

8. Cada equipe se responsabiliza em ceder dois juízes (ou quatro, nas chaves de três equipes) 
por jogo para a arbitragem do Torneio; deve-se ter bom senso na escolha dos juízes para a 

arbitragem, para não prejudicar os outros times; 

9. Todas as equipes deverão consumir, no mínimo, 12 (doze) refeições por dia. 
10. A equipe em jogo deverá estar devidamente uniformizada com trajes próprios para a prática 

do esporte: camisa, calça, boné e tênis ou chuteira; 
11. Cada equipe deverá ter, no mínimo, 4 jogadoras (sexo feminino) em jogo; 

12. No caso de atletas do sexo masculino, poderá haver alteração por um do mesmo sexo, ou 

por uma atleta do sexo feminino. 
13. Não será permitido o uso de “DH” (rebatedor designado); 

14. Não poderá haver empates nos jogos da Fase Classificatória e da Fase Final, adotando-se o 
critério de penalidade. 

15. Os critérios para classificação e desempate serão: 
A. Número de vitórias; 

B. Confronto direto; 

C. Pontos sofridos por innings defendidos; 
D. Saldo de pontos dividido por innings no ataque; 

E. Número de pontos conquistados; 
F. Sorteio; 

Obs: Os pontos sofridos e conquistados durante a penalidade não serão contabilizados; 

16. A equipe que não comparecer ao jogo programado será considerada perdedora por W.O. 
após 15 minutos de espera, e será computada a vitória para a equipe adversária por 6x0. 

17. Caso haja possibilidade de antecipar o início do próximo jogo devido à ocorrência do W.O., 
a Comissão Organizadora poderá decidir por fazê-lo. Neste caso, basta que as próximas equipes 

possuam jogadores suficientes para o início do jogo. Automaticamente segue-se contando 1 

hora e 10 minutos ou 6 innings a partir do início do jogo. No caso de não haver equipes para 
antecipação, fica valendo o horário estabelecido pela tabela; 

18. Faltando 5 minutos ou menos para o término do jogo, não há abertura do inning seguinte; 
19. Haverá "Called Game" em qualquer jogo, com 20 pontos de diferença no 3º inning, 15 

pontos de diferença a partir do 4o inning e 7 pontos de diferença no 5o inning; 
20. Não haverá intervalos entre os jogos. As equipes deverão estar de prontidão para o início 

imediato do jogo subsequente após término de um jogo; 

21. Em caso de chuva na fase classificatória, a classificação respeitará os jogos já realizados. 
Para os não realizados, a vitória será computada para a equipe de menor número, definido por 

novo sorteio, sendo o resultado de 6x0 em 6 innings atacados e defendidos. Os horários dos 



jogos poderão ser alterados de acordo com a Organização do Torneio. Este ato não eliminará 

as obrigações das equipes participantes, continuando a valer todas as refeições estipuladas 

para efetivação de inscrição; 
22. Somente serão permitidos arremessadores do sexo masculino; 

23. Os arremessadores poderão jogar no máximo 3 innings por jogo. 
24. Arremessadores poderão jogar de receptores e vice-versa; 

25. Os casos omissos neste Regulamento serão solucionados pela Comissão Organizadora. 

REGRAS DE SEGURANÇA 

1. Não será permitido o uso de chuteiras do tipo spike; 
2. Para os atletas do sexo masculino, não será válida a rebatida bunt. Caso ocorra, será 

considerada foul ball; 
3. A rebatida do atleta do sexo masculino, julgada forte pelo arbitro, que coloca em risco a 

jogadora da defesa, será invalidada e o jogador será eliminado. 

4. Não será válido o steal base para os atletas do sexo masculino. Caso isso ocorra o jogador 
será eliminado; 

5. Passed ball e Wild pitch serão válidos para os atletas do sexo masculino. Para atletas do sexo 
feminino não há restrição; 

6. Caso haja um corredor do sexo masculino na terceira base e o receptor decida jogar para 

qualquer outro jogador diferente do arremessador (por exemplo, para a segunda base, na 
tentativa de eliminar uma jogadora que está roubando a base), o corredor da terceira base é 

livre para correr para o home; 
7. Os atletas do sexo masculino deverão evitar situações de choque com as atletas do sexo 

feminino, tanto no ataque quanto na defesa. Dessa forma, não será permitido o suberi nem o 
“peixinho” de um corredor homem em posição onde há uma jogadora (sexo feminino) na 

defesa. Caso isso ocorra o jogador será eliminado. 

8. Home run será válido para atletas do sexo feminino; Para os atletas do sexo masculino, será 
considerado Out; 

9. Dead Ball será válido para os atletas de ambos os sexos, de acordo com as regras e CTs 
estabelecidas pela CBBS; 

10. Os casos omissos nesse regulamento serão solucionados pela Comissão Organizadora. 


