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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Baseball5™ ή B5 είναι μια εκδοχή των αθλημάτων ροπαλοσφαίρισης 
(baseball και softball) προσαρμοσμένη σε συνθήκες αστικού 
περιβάλλοντος. Είναι ένα ταχύ, νεανικό και δυναμικό αγώνισμα, που 
ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές με τα αθλήματα προέλευσης τους.

Το Baseball5™ μπορεί να παιχτεί οπουδήποτε και απαιτεί μόνο μια 
λαστιχένια μπάλα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Η εσωτερική αμυντική ζώνη (infield) έχει σχήμα τετραγώνου με μια 
βάση σε κάθε γωνία. Η απόσταση μεταξύ των βάσεων είναι 13 μέτρα ή 
42.5 πόδια (η μαύρη περιοχή στη Φωτογραφία 1).

Εκκινώντας από το κουτί του ροπαλιστή (batter’s box), πίσω από την 
τελική βάση (home plate - Φωτογραφία 1), οι βάσεις αριθμούνται 
αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού (πρώτη, δεύτερη και τρίτη).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (INFIELD)

50 cm = 1,6 ft
100 cm = 3,2 ft
150 cm = 5 ft
300 cm = 10 ft
450 cm = 15 ft
500 cm = 16,5 ft
1300 cm = 42,5 ft
1800 cm = 59 ft

Φωτογραφία 1  
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Μια ευθεία γραμμή θα σχηματιστεί με αρχή σημείο 4.5 m (15 ft) 
από την τελική βάση πάνω στη γραμμή της πρώτης βάσης προς την 
αντίστοιχη γραμμή της τρίτης βάσης. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη 
απόσταση της γραμμής από την τελική βάση θα είναι 3 m (10 ft).

ΖΩΝΗ ΑΚΥΡΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ (NO-HIT ZONE)

Η Κανονική Περιοχή (μαύρες και κίτρινες περιοχές στη Φωτογραφία 1) 
Έχει σχήμα τετραγώνου με μήκος 18 m (59 ft) για κάθε πλευρά, σε μια 
γωνία του οποίου ορίζεται η τελική βάση. Η ζώνη άκυρου χτυπήματος 
(no-hit), που βρίσκεται μπροστά από την τελική βάση, δεν αποτελεί 
μέρος της κανονικής περιοχής (Φωτογραφία 5).

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (FAIR TERRITORY)

Το ιδανικό σχήμα και μέγεθος για όλες τις βάσεις είναι ένα τετράγωνο των 
50 cm (1.6 ft) για κάθε πλευρά. Όλες οι βάσεις είναι τοποθετημένες στην 
κανονική περιοχή. Οι βάσεις θα αποτελούν ζωγραφισμένα σχήματα στο 
έδαφος, δε θα είναι αντικείμενα, όπως στα αθλήματα ροπαλοσφαίρισης.

ΒΑΣΕΙΣ (BASES) 
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Το Κουτί του Ροπαλιστή είναι ένα 
τετράφωνο σχήμα με μήκος 3 m (10 ft) 
για κάθε πλευρά. Είναι τοποθετημένο 
εκτός κανονικής περιοχής και 
σχηματίζεται από την προέκταση των 
γραμμών της αντικανονικής (foul) 
περιοχής κατά τη διασταύρωση τους 
στη γωνία της τελικής βάσης.
(Φωτογραφία 2)

Η τελική βάση δύναται να έχει το 
σχήμα της αντίστοιχης τελικής βάσης 
των αθλημάτων ροπαλοσφαίρισης 
(baseball/softball). (Φωτογραφία 2)

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΡΟΠΑΛΙΣΤΗ (BATTER’S BOX)

Φωτογραφία 2  



Το ιδανικό ύψος των φραχτών είναι 100 cm ή 3 ft. Ωστόσο, κάθε διοργανώτρια 
αρχή δύναται να αποφασίσει για τον καθορισμό των ορίων του γηπέδου, όπως 
η χρήση υπαρχόντων τοίχων ή σημάδια στο έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
συγκεκριμένοι κανονισμοί γηπέδου  (ground rules) θα καθοριστούν και θα 
ενημερωθούν για αυτούς όλοι οι συμμετέχοντες.

ΦΡΑΧΤΕΣ (FENCES)
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Για την αποφυγή συγκρούσεων, η πρώτη βάση θα “καθρεπτίζεται” από μια 
άλλη βάση στην αντικανονική περιοχή (foul territory). Αυτό εξασφαλίζει ότι 
η αμυντική προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί εντός κανονικής περιοχής και ο 
στόχος του δρομέα να ακουμπήσει τη βάση μπορεί να επιχειρηθεί με ασφάλεια 
στην αντικανονική περιοχή (foul territory).

Κατά την προσπάθεια του τρεξίματος προς την πρώτη βάση, μετά την 
τοποθέτηση της μπάλας εντός του αγωνιστικού χώρου, ο δρομέας πρέπει να 
ακουμπήσει τη βάση. Για να παραμείνει ασφαλείς (safe), ο δρομέας πρέπει 
να παραμείνει στην περιοχή που περιλαμβάνει τη βάση και τη συνημμένη 
σε αυτή περιοχή ασφαλείας (safe area) μήκους 1.5 m (5 ft) (Φωτογραφία 3). 
Στην περίπτωση που ο δρομέας αποτύχει να παραμείνει μέσα στην περιοχή 
ασφαλείας με τουλάχιστον το ένα πόδι σε αυτή, τότε μπορεί να αποκλειστεί από 
την αμυνόμενη ομάδα με ακούμπημα με την μπάλα (tag).

ΠΡΩΤΗ ΒΑΣΗ (1ST BASE)

Φωτογραφία 3  
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Το Baseball5 είναι ένα επίσημο αθλητικό αγώνισμα που υπάγεται στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία  
Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ (World Baseball Softball Confederation - WBSC), και για το λόγο αυτό 
υπόκειται σε όλους τους νόμους, κανονισμούς λειτουργίας, κανονισμούς, κανόνες και αρχές διοίκησης 
της WBSC.

Απόσπασμα για διεθνείς αγώνες (δες άρθρο 19 των νόμων WBSC εδώ)

Οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση, αγώνας, παιχνίδι, τουρνουά μεταξύ ομάδων ή σωματείων, που 
υπάγεται στη δικαιοδοσία ή είναι υπό την αιγίδα ενός ή περισσοτέρων Μελών και/ή αποτελείται 
από έναν ή περισσότερους παίκτες που υπάγονται στη δικαιοδοσία ή είναι υπό την αιγίδα ενός ή 
περισσότερων Μελών, θα υπάγονται στη δικαιοδοσία της WBSC και θα υπόκεινται στους νόμους, 
Code of the Divisions, κανονισμούς λειτουργίας, κανόνες και κανονισμούς, όπως διαμορφώνονται 
από την WBSC.

Τα επίσημα Μέλη της WBSC είναι οι μόνες αρχές, σε κάθε χώρα, υπεύθυνες για την επιλογή των 
Εθνικών τους Ομάδων και έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να εκπροσωπούν τη χώρα ή περιοχή, τη 
σημαία και τα χρώματα. 

Απόσπασμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (δες ολόκληρο άρθρο 24 των νόμων WBSC  εδώ)

Πνευματικά δικαιώματα της WBSC Baseball5 αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Το όνομα “Baseball5”, κάθε έκδοση από την WBSC, όπως περιοδικές εκδόσεις, περιοδικά, 

επετηρίδες, ντοκιμαντέρ κλπ και τα ακρώνυμα «WBSC» και «B5» και τα παραγόμενα σήματα και 
μάρκες του οργανισμού και όλων εκείνων που μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον.

2. Οι Παγκόσμιες Κατατάξεις του Baseball5 για όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες.
3. Όλες οι Επίσημες Διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της WBSC.
4. Η ονομασία Baseball5 World Cup, καθώς και τις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες του και όλες οι 

υπόλοιπες καταχωρημένες διοργανώσεις (Baseball5 World Tour, Baseball5 Pro Circuit …).
5. Τις επίσημες διοργανώσεις Baseball5 καθώς και άλλες που μπορούν να διοργανωθούν με αυτόν 

τον χαρακτήρα.
6. Κάθε σήμα, επίσημη εμφάνιση ή εμπορευματοποίηση σχετιζόμενα με το Baseball5 και τις 

διοργανώσεις και εκδηλώσεις του.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ BASEBALL5
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Ο αριθμός των ενεργών παικτών για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια 
ενός αγώνα είναι πέντε. Αν μια ομάδα δεν μπορεί να εμφανίσει τον 
ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό παικτών στο γήπεδο, τότε η ομάδα αυτή 
μηδενίζεται και ο αγώνας τερματίζεται. 

Ο μέγιστος αριθμός δηλωμένων παικτών είναι οκτώ (πέντε στον 
αγωνιστικό χώρο και τρεις αναπληρωματικοί).

Οι αθλητές πρέπει να δηλωθούν στο φύλλο αγώνα με αριθμό 
εμφάνισης που μπορεί ελεύθερα να επιλέγει από το 0 έως το 99. Ο 
αριθμός πρέπει να εμφανίζεται καθαρά στην εμφάνιση του παίκτη. 
Απευθυνθείτε στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων για τις 
προδιαγραφές των εμφανίσεων. 

ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (TEAM PLAYERS)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ
(GAME PRELIMINARIES)

Οι Επίσημες διοργανώσεις WBSC Baseball5 θα διεξάγονται με 
Εγκεκριμένες μπάλες WBSC Baseball5.

Η WBSC, ως παγκόσμιος φορέας του Baseball5, καθορίζει την πιστοποίηση 
της μπάλας και του απαιτούμενου εξοπλισμού, όπως και την έγκριση και 
αδειοδότηση.

Διοργανώσεις εγκεκριμένες από την WBSC θα διεξάγονται με 
πιστοποιημένες μπάλες Baseball5, οι οποίες θα έχουν περάσει από τη 
διαδικασία έγκρισης της WBSC.

ΜΠΑΛΑ (BALL)

Μια περίοδος στο Baseball5™ συνιστά ένα μέρος του αγώνα κατά την 
οποία κάθε ομάδα περνάει από μια φορά για να χτυπήσει. Ένας αγώνας 
Baseball5 αποτελείται από πέντε περιόδους.

Ένας διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής αγώνων, όπου ένας αγώνας 
κρίνεται στις δύο νίκες, μπορεί να αναπτυχθεί για διοργανώσεις 
όπως Παγκόσμια Κύπελλα, Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων κλπ, χωρίς να 
περιορίζονται μόνο σε αυτούς.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ (INNING)
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ΜΕΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (MIXED TEAMS)
Σε διοργανώσεις μεικτών ομάδων, η αμυνόμενη ομάδα πρέπει να διαθέτει 
καθ’ όλη τη διάρκεια ελάχιστο αριθμό δύο αθλητών για κάθε φύλο στον 
αγωνιστικό χώρο.

ΠΕΡΙΒΟΛΗ (OUTFIT)
Μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, δύναται να επιτραπεί από τους Κριτές 
των Αγώνων ορισμένου τύπου προστατευτικής περίδεσης των δακτύλων με 
εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και αποκλειστικά για περιπτώσεις 
αποφυγής τραυματισμού. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να τεθούν υπόψη, και 
να εγκριθούν, από τους Κριτές των Αγώνων πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Γενικά απαιτείται κλασική αθλητική ένδυση για συμμετοχή στο Baseball5. 
Η WBSC διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ειδικές διατάξεις για παίκτες 
προκειμένου να συμμετάσχουν στις επίσημες της διοργανώσεις. Όπου 
εφαρμόζεται, η πληροφόρηση θα εμφανίζεται στο εγχειρίδιο της 
διοργάνωσης. Μόνο επιγονατίδες και μανίκια για τους αγκώνες επιτρέπονται 
ως προστατευτικός εξοπλισμός.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 (LINE-UP - ANNEX 1)
Οι προπονητές κάθε ομάδας οφείλουν να προσκομίσουν γραπτώς τη σύνθεση 
της ομάδας τους, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Γραμματεία 
15 (δεκαπέντε) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Οι διοργανωτές αγώνων 
ενδέχεται να ζητήσουν τη σύνθεση μέχρι και 90 (ενενήντα) λεπτά πριν 
τον αγώνα. Σε περίπτωση απουσίας προπονητή, ο αρχηγός αποστολής ή ο 
αρχηγός της ομάδας θα είναι υπεύθυνος για την προσκόμιση της σύνθεσης.  
Αντίγραφο της σύνθεσης κάθε ομάδας θα πρέπει να δίδεται στην αντίπαλη 
ομάδα πριν την έναρξη του αγώνα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ 
(GAME RULES)
Η Γηπεδούχος ομάδα ξεκινάει τον αγώνα αμυνόμενη και η Φιλοξενούμενη 
ομάδα ως Επιτιθέμενη. 

Ο σκοπός της αμυνόμενης ομάδας είναι να αποκλείσει τρεις παίκτες της 
επιτιθέμενης ομάδας για να αλλάξουν ρόλους . Όταν αλλάξουν ρόλους η 
αμυνόμενη ομάδα θα γίνει επιτιθέμενη και το αντίστροφο για την άλλη 
ομάδα.

Ο σκοπός της επιτιθέμενης ομάδας είναι να επιτύχει πόντους (runs - points). 
Ένας πόντος επιτυγχάνεται όταν ένας επιτιθέμενος παίκτης καταφέρει να 
ακουμπήσει όλες τις βάσεις μέχρι την τελική, χωρίς να αποκλειστεί από την 
αμυνόμενη ομάδα.
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ΕΠΙΘΕΣΗ/ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ (OFFENSE/OFFENSIVE TEAM)
Στη σύνθεση της ομάδας πρέπει να αναγράφεται η σειρά πέντε 
ενεργών παικτών, που θα χτυπούν από τον πρώτο μέχρι τον πέμπτο. Η 
σειρά στην επίθεση θα ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, 
εκτός αν ένας παίκτης αντικατασταθεί με κάποιον άλλο. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο αναπληρωματικός θα χτυπήσει στη θέση του παίκτη στη 
σειρά στο χτύπημα. 
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ΑΜΥΝΑ/ΑΜΥΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ (DEFENSE/DEFENSIVE TEAM)

Οι πέντε παίκτες της αμυνόμενης ομάδας θα βρίσκονται εντός ορίων 
της κανονικής περιοχής (fair territory) όταν ο ροπαλιστής χτυπήσει 
την μπάλα.

Θέσεις:

• Αμυντικός Πρώτης Βάσης (1st Base)
• Αμυντικός Δεύτερης Βάσης (2nd Base)
• Αμυντικός Τρίτης Βάσης (3rd Base)
• Ενδιάμεσος (Shortstop)
• Ελεύθερος Μέσος (Midfielder)

Στη Φωτογραφία 
4 φαίνεται μια 
τυπική ανάπτυξη. 
Ωστόσο, η 
αμυνόμενοι 
παίκτες μπορούν 
να αλλάξουν τη 
θέση τους πριν 
από κάθε φάση, 
ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της 
ομάδας.

Φωτογραφία 4  
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ΧΤΥΠΗΜΑ (HITTING/BATTING)
Η κίνηση του χτυπήματος θα πρέπει να λάβει χώρα όσο ο ροπαλιστής 
βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στο κουτί του ροπαλιστή. Ο ροπαλιστής θα 
παραμείνει μέσα στα όρια των γραμμών του κουτιού μέχρι η μπάλα να 
χτυπηθεί από το χέρι του ροπαλιστή.

Ο ροπαλιστής θα εισέλθει στο κουτί του ροπαλιστή και θα σηκώσει το 
χέρι με το οποίο προτίθεται να εκτελέσει το χτύπημα. Η μπάλα πρέπει να 
χτυπηθεί , είτε με την παλάμη, είτε με τη γροθιά.

Η χτυπημένη μπάλα θα πρέπει να έχει τόση δυναμική, ώστε να φτάσει στο 
φράχτη της εξωτερικής αμυντικής ζώνης .

Αν ένας αμυντικός ακουμπήσει μια νόμιμα χτυπημένη μπάλα, πριν αυτή 
φτάσει στο φράχτη της εξωτερικής αμυντικής ζώνης, η μπάλα αυτόματα 
θεωρείται έγκυρη.

Μέχρι την 
κατηγορία των 
Κ15 η χτυπημένη 
μπάλα θα έχει 
αρκετή δύναμη 
για να φτάσει 
στην εξωτερική 
αμυντική ζώνη 
(περνώντας τη 
γραμμή που ενώνει 
πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη βάση). 
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ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ (ILLEGAL HITTING)
Η πρώτη αναπήδηση της μπάλας πρέπει να γίνει μετά τη γραμμή της 
ζώνης άκυρου χτυπήματος (no-hit zone), που διαγράφεται διαγώνια στα 
4.5 m από την τελική βάση. Για την κατηγορία Κ15, η γραμμή ης ζώνης 
άκυρου χτυπήματος (no-hit zone) διαγράφεται στα 3 m (Φωτογραφία 5).

Στην κατηγορία Κ15, καθώς και στις ηλικιακά χαμηλότερες κατηγορίες, θα 
δίδεται στους παίκτες μια δεύτερη ευκαιρία στην περίπτωση αντικανονικού 
χτυπήματος (illegal hit) ή χτυπήματος εκτός κανονικής περιοχής (foul-ball).

Φωτογραφία 5



Ένας πόντος (run) επιτυγχάνεται όταν ένας παίκτης φτάσει στην τελική βάση, 
αφού έχει περάσει διαδοχικά από όλες της βάσεις σε σειρά κατά τη διάρκεια που η 
ομάδα βρίσκεται στην επίθεση. Οι βάσεις πρέπει να έχουν κερδηθεί με τη ακόλουθη 
σειρά: Πρώτη βάση, δεύτερη βάση, τρίτη βάση και τελική βάση.

ΠΟΝΤΟΙ (POINTS/RUNS)

Η αμυνόμενη ομάδα χρειάζεται να αποκλείσει τρεις αντιπάλους σε μια περίοδο για 
να αλλάξει ρόλο και να μεταβεί στην επίθεση.

Τρόποι με του οποίους η αμυνόμενη ομάδα επιτυγχάνει “αποκλεισμούς” (outs):

• Ακούμπημα της βάσης (με κατοχή της μπάλας) στην οποία ο δρομέας 
«υποχρεούται» (forced) να προωθηθεί;

• Υποδοχή της μπάλας πριν εκείνη έρθει σε επαφή με το έδαφος;
• Ακούμπημα (tag) του δρομέα όταν εκείνος/η είναι εκτός βάσης;          

Ακούμπημα = ακούμπημα του δρομέα με την μπάλα στο χέρι;
• Αν ο ροπαλιστής φτάσει ασφαλής στην πρώτη βάση, αλλά δεν καταφέρει να 

παραμείνει στην περιοχή ασφαλείας (safe area) και τον ακουμπήσει με την 
μπάλα ένας αμυντικός (tag) όταν βρίσκεται εκτός της περιοχής ασφαλείας.

Τρόποι με τους οποίους επιτιθέμενοι παίκτες «αποκλείονται» λόγο αντικανονικής 
συμπεριφοράς/ενέργειας:

• Αν ο ροπαλιστής πατήσει σε μια από τις γραμμές του κουτιού του ροπαλιστή 
(batter’s box) την ώρα του χτυπήματος της μπάλας;

• Αν χτυπήσει την μπάλα και εκείνη καταλήξει σε αντικανονική περιοχή (foul 
territory*);

• Αν χτυπηθεί από μια κανονικά χτυπημένη μπάλα;
• Αν αστοχήσει τελείως στην προσπάθεια του να χτυπήσει την μπάλα;
• Αν επίτηδες προσποιηθεί ότι θα χτυπήσει την μπάλα;
• Αν δεν καταφέρει το χτύπημα του να αναπηδήσει τουλάχιστον μια φορά στην 

κανονική περιοχή (fairground) πριν εκείνη ακουμπήσει ή περάσει πάνω από 
τους φράχτες;

• Αν δεν καταφέρει το χτύπημα του να φτάσει στον φράχτη της εξωτερικής 
αμυντικής ζώνης (στην περίπτωση που δεν έρθει σε επαφή με την μπάλα 
κάποιος αμυντικός);

• Αν δεν σεβαστεί τη σειρά του χτυπήματος (batting order) και χτυπήσει στη 
θέση συμπαίκτη του**;

• Αν ένας δρομέας εγκαταλείψει τη βάση του πριν το χτύπημα του ροπαλιστή;
• Αν ένας δρομέας προσπεράσει συμπαίκτη του δρομέα όταν τρέχουν στις βάσεις;
• Αν ακουμπηθεί με την μπάλα ο δρομέας από τον αμυντικό (tag) όταν δύο 

ή περισσότεροι δρομείς βρίσκονται στην ίδια βάση (ο παίκτης που θα 
αναγράφεται ύστερος στη σειρά του χτυπήματος θα είναι εκείνος που θα 
«αποκλείεται»);

• Αν γλιστρήσει στην προσπάθεια του να καταλάβει μια βάση ή στην προσπάθεια 
του να αποφύγει ακούμπημα με την μπάλα (tag)***.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δρομείς πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
αποφύγουν συγκρούσεις με αμυντικούς. Αν ένας διαιτητής κρίνει ότι ο δρομέας ήταν 
σε θέση να αποφύγει μια σύγκρουση, τότε ο δρομέας θα «αποκλείεται».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ (OUTS)
*Στο Baseball5, 
εν αντιθέσει με 
τα το baseball 
και softball, το 
σημείο της πρώτης 
αναπήδησης της 
μπάλας καθορίζει 
αν το χτύπημα είναι 
κανονικό ή όχι (fair 
or foul).

• Πρώτη 
αναπήδηση σε 
αντικανονική 
περιοχή = ο 
ροπαλιστής 
αποκλείεται

• Πρώτη 
αναπήδηση 
στην κανονική 
περιοχή = η 
μπάλα είναι 
ζωντανή

**Αν ένας παίκτης 
χτυπήσει κατά 
λάθος εκτός σειράς, 
το αποτέλεσμα 
θα είναι ένας 
αποκλεισμός για 
την επιτιθέμενη 
ομάδα. Ο νόμιμος 
παίκτης θα 
αποκλείεται 
και η σειρά του 
χτυπήματος θα 
συνεχίσει με τον 
επόμενο παίκτη. Η 
αμυνόμενη ομάδα 
είναι υπεύθυνη για 
την υπόδειξη της 
παράβασης στους 
Κριτές του Αγώνα, 
πριν την εμφάνιση 
του επόμενου 
ροπαλιστή

***Το γλίστρημα 
(Sliding) δεν 
επιτρέπεται στο 
Baseball5.
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ΝΕΚΡΗ ΜΠΑΛΑ (DEAD BALL)
Αν, μετά από ένα νόμιμο χτύπημα, η μπάλα εγκαταλείψει τον αγωνιστικό 
χώρο και δεν είναι δυνατό να παιχτεί από την αμυνόμενη ομάδα, ο αγώνας 
διακόπτεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις  θα εφαρμόζεται μια από τις κάτωθι 
διαδικασίες: 

• Αν κανένας αμυντικός δεν ακουμπήσει την μπάλα, κάθε δρομέας θα 
προωθείται στην επόμενη βάση (δε θα δίδεται επιπλέον βάση);

• Αν η χτυπημένη μπάλα ακουμπήσει έναν αμυντικό (χωρίς λάθος του 
αμυντικού - error) και εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, κάθε δρομέας 
θα προωθείται στην επόμενη βάση (δε θα δίδεται επιπλέον βάση);

• Αν η μπάλα εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο από αμυντικό λάθος (λάθος 
μεταβίβαση ή λάθος υποδοχή), κάθε δρομέας κερδίζει μια επιπλέον βάση (ο 
ροπαλιστής θα προωθηθεί στη δεύτερη βάση, ο δρομέας στην πρώτη βάση 
θα προωθηθεί στην τρίτη βάση, κλπ). Είναι στην κρίση του Διαιτητή να 
κρίνει αν η ενέργεια προέρχεται από αμυντικό λάθος και να απονείμει την 
επιπλέον βάση στην επιτιθέμενη ομάδα.

• Η μπάλα είναι επίσης νεκρή αν ο Διαιτητής χρεώσει παρεμπόδιση 
(obstruction), (κάθε δρομέας προωθείται μια βάση).

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΜΑΤΕΣ, ΔΥΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
(BASES LOADED, TWO OUTS – SPECIAL CASE)

Στην περίπτωση που υπάρχουν βάσεις γεμάτες με δύο αποκλεισμούς και 
είναι η σειρά του δρομέα στην τρίτη βάση να χτυπήσει (σύμφωνα με τη σειρά 
χτυπήματος) τότε κάθε δρομέας προωθείται μια βάση με το δρομέα της 
τρίτης βάσης να πηγαίνει να χτυπήσει και στην πρώτη βάση τοποθετείται 
αναπληρωματικός δρομέας. Σε ομάδα με μόνο πέντε παίκτες, ο πρώτος παίκτης 
που είχε αποκλειστεί θα είναι ο αναπληρωματικός δρομέας στην πρώτη βάση. 
Η σειρά του χτυπήματος (batting order) θα ακολουθείται πάντα πιστά.   

1η περίοδος: 
1. Ο Γιάννης φτάνει στην πρώτη βάση, κανένας αποκλεισμός. Η Δήμητρα 

πηγαίνει να χτυπήσει.
2. Η Δήμητρα φτάνει στην πρώτη βάση, ο Γιάννης προωθείται στη δεύτερη 

βάση, κανένας αποκλεισμός, ο Μιχάλης πηγαίνει να χτυπήσει.
3. Μιχάλης, φτάνει στην πρώτη βάση, ο Γιάννης προωθείται στην τρίτη βάση, 

η Δήμητρα προωθείται στη δεύτερη βάση, κανένας αποκλεισμός, ο Γιώργος 
πηγαίνει να χτυπήσει.

4. Ο Γιώργος αποκλείεται από αμυντική υποδοχή στον αέρα (fly out). Ο 
Γιάννης παραμένει στην τρίτη βάση, η Δήμητρα στη δεύτερη και ο Μιχάλης 
στην πρώτη, με έναν αποκλεισμό. Η Μαρία πηγαίνει να χτυπήσει.

5. Η Μαρία αποκλείεται από αμυντική υποδοχή στον αέρα (fly out). Ο 
Γιάννης παραμένει στην τρίτη βάση, η Δήμητρα στη δεύτερη και ο Μιχάλης 
στην πρώτη, με δύο αποκλεισμούς. Ο Γιάννης είναι κανονικά ο επόμενος 
ροπαλιστής. αλλά εκείνος βρίσκεται στην τρίτη βάση.

Κατά συνέπεια:
Ο Γιάννης πηγαίνει στο κουτί του ροπαλιστή να χτυπήσει, η Δήμητρα 
προωθείται στην τρίτη βάση, ο Μιχάλης προωθείται στη δεύτερη βάση και ο 
Γιώργος (πρώτος αποκλεισμός της περιόδου) πηγαίνει στην πρώτη βάση ως 
αναπληρωματικός δρομέας.

Παράδειγμα:

ΣΥΝΘΕΣΗ

1 Γιάννης
2 Δήμητρα
3 Μιχάλης
4 Γιώργος
5 Μαρία 
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Αν ένας Διαιτητής κρίνει ότι ένας δρομέας έχει παρέμβει στην αμυντική 
προσπάθεια, τότε ο δρομέας θα αποκλείεται.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (INTERFERENCE)

Αν ένας διαιτητής κρίνει ότι ο ροπαλιστής – δρομέας παρεμποδίστηκε 
κατά την προσπάθεια του να προωθηθεί στην επόμενη βάση, τότε η 
μπάλα είναι νεκρή και όλοι οι δρομείς προωθούνται στις βάσεις στις 
οποίες θα έφταναν, αν δεν υπήρχε η παρεμπόδιση.

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ (OBSTRUCTION)

Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει προσωρινή παύση του αγώνα (time) 
όταν μια φάση έχει τελειώσει. Η μπάλα παραμένει ζωντανή μέχρι ο 
διαιτητής να εκπληρώσει το αίτημα για παύση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΓΩΝΑ (TIME)

Αν ένας Διαιτητής αντιληφθεί  οποιαδήποτε αντιαθλητική 
συμπεριφορά από οποιοδήποτε μέλος της αποστολής της ομάδας, 
από παίκτες εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου, από προπονητή και  
αρχηγ’ο αποστολής, τότε το υπόλογο μέλος της ομάδας δύναται να 
αποβληθεί από τον αγώνα.

Κατά τη διάρκεια σειράς αγώνων, οποιαδήποτε αποβολή θα 
ισοδυναμεί με ελάχιστο αποκλεισμό μιας αγωνιστικής.

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (UNSPORTSMANLIKE BEHAVIOR)

Τακτική αντικατάσταση
Τακτικές αντικαταστάσεις  μπορούν να λάβουν χώρα κάθε φορά που η 
ομάδα εναλλάσσεται μεταξύ επίθεσης και άμυνας.

Αναπληρωματικοί παίκτες μπορούν να εισέλθουν μόνο μια φορά στον 
αγώνα.  Κατά συνέπεια δεν μπορούν να επαναεισέλθουν στον αγώνα 
αφού αντικατασταθούν. Ένας παίκτης της αρχικής πεντάδας μπορεί 
να επανέλθει στον αγώνα μόνο για να πάρει την ίδια θέση που είχε στη 
σειρά στο χτύπημα (batting order).

Αντικατάσταση λόγω τραυματισμού
Αν ένας παίκτης τραυματιστεί, μπορεί να αντικατασταθεί οποιαδήποτε 
στιγμή. Ο τραυματισμένος παίκτης δεν μπορεί να επανέλθει 
στον αγώνα.  Αν οι ομάδες παίζουν σειρά τριών αγώνων, τότε ο 
τραυματισμένος παίκτης δε θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί σε όλη 
την υπόλοιπη σειρά των αγώνων.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ (SUBSTITUTIONS)
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ (TIE-BREAK RULE)
Σε περίπτωση που ένας αγώνας λήξει ισόπαλος, οι ομάδες θα παίξουν 
και θα ολοκληρώσουν τόσες περιόδους, μέχρι μια ομάδα να πετύχει  
περισσότερους πόντους από την αντίπαλη.

• Η πρώτη επιπλέον περίοδος θα αρχίζει με ένα δρομέα στην πρώτη 
βάση.

• Η δεύτερη επιπλέον περίοδος θα αρχίζει με δρομείς στην πρώτη και 
δεύτερη βάση.

• Από την τρίτη επιπλέον περίοδο και έπειτα οι περίοδοι θα ξεκινούν 
με δρομείς σε όλες τις βάσεις.

• Οι δρομείς θα τοποθετούνται στις βάσεις χωρίς να αλλάζει η σειρά 
στο χτύπημα (batting order).

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
(END OF GAME)
Ο αγώνας λήγει στο τέλος της πέμπτης περιόδου αν μια ομάδα έχει 
επιτύχει περισσότερους πόντους από τον αντίπαλο.

Αν η Γηπεδούχος Ομάδα προηγείται αφού η Φιλοξενούμενη Ομάδα έχει 
συμπληρώσει πέντε περιόδους στην επίθεση, τότε ο αγώνας λήγει με 
νικήτρια τη Γηπεδούχο Ομάδα.

Όταν ο αγώνας παίζεται σε σειρά τριών αγώνων, τότε η ομάδα που θα 
φτάσει πρώτη στις δύο νίκες θα είναι η τελική νικήτρια.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΟΝΤΩΝ (RUN-AHEAD RULE)
Ένας αγώνας λήγει αν μια ομάδα προηγείται με 15 πόντους στο τέλος 
της τρίτης περιόδου ή με 10 πόντους στο τέλος της τέταρτης περιόδου. 
Αν μια ομάδα φτάσει σε πλεονέκτημα 10 ή περισσότερων πόντων στην 
αρχή της πέμπτης περιόδου, τότε ο αγώνας θα ολοκληρώνεται.

Διατήρηση παντός νόμιμων δικαιωμάτων. Κανένα μέρος του ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
WBSC BASEBALL5 δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί με καμία μορφή και με κανένα 
μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένου φωτοτυπία, μαγνητοφώνηση ή άλλων 
συστημάτων ανάκτησης ή αποθήκευσης πληροφοριών, ήδη υπαρχόντων ή που θα εφευρεθούν στο 
μέλλον, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της World Baseball Softball Confederation.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
(APPLICATION AND LEGAL NOTICE)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (OFFICIAL LINE-UP CARD)

ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (OFFICIAL SCORE CARD)

OFFICIAL SCORE CARD
Visitor		Line-up

M
/F

N
o

Inning

1 Sub

2 Sub

3 Sub

4 Sub

5 Sub

1 2 3 4 5 Ex6 Ex7 Ex8 Tot

Visitor	

Home	

Home		Line-up

M
/F

N
o

Inning

1 Sub

2 Sub

3 Sub

4 Sub

5 Sub

Competition

Place

Date

Game	#

Visitor

Home

X
S1
S2
S3
O
—
⃓
E
R1
R2
R3

:	Offensive	player	ruled	OUT
:	Batter	safe	on	1st base
:	Batter	safe	on	2nd base
:	Batter	safe	on	3rd base
:	Offensive	player	SCORES
:	End	of	offensive	inning
:	Substitution
:	Error
:	Runner	on	1st Base	in	extra-inning
:	Runner	on	2nd Base	in	extra-inning
:	Runner	on	3rd Base	in	extra-inning

Home	Plate	Official

1st Field	Official

2nd Field	Official	

Table	Official
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Translation made by Dennis Horafas, 
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