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XXIV TORNEIO INÍCIO INTER CLUBES PRÉ-INFANTIL 2023 
TAÇA HONÓRIO MUKAI 

Data: 11 e 12 de março de 2023                                                                   Local: Ibiúna (CT CBBS/Yakult), SP 

REGULAMENTO 

Equipes Participantes 
 Anhanguera, Atibaia, Cooper Clube, Gigante, Indaiatuba, Marília, Maringá, Mogi das Cruzes, 
Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays Azul, Nippon Blue Jays Branco, Pinheiros, Presidente Prudente e Tozan  

Sistema de jogos 
 No sábado (11/mar), as 14 equipes serão divididas por sorteio em 2 grupos A e B de 
4 equipes cada e dois grupos C e D de 3 equipes onde jogarão dentro dos grupos conforme 
a tabela. Para o grupo OURO classificarão os 4 campeões de cada grupo. Para o grupo 
PRATA, classificarão os 4 vice campeões de cada grupo. Para o grupo BRONZE 
classificarão os 3 melhores terceiros colocados e para o grupo INCENTIVO classificarão o 
outro terceiro colocado mais os dois quartos colocados.   
 No domingo (12/mar) serão disputadas as semi finais e as finais dentro de cada 
grupo. 

Tabela de jogos 
11/mar/2023 (sábado) 

 No sábado (11/mar) os jogos J04A e J08B estão limitados em 80 minutos. Os vencedores dos jogos 
J03A e J07B disputarão o Ouro e os perdedores disputarão a Prata. Os vencedores dos jogos J04A e J08B 
disputarão o Bronze e os perdedores disputarão o Incentivo.  
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Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
1- Pinheiros 5- Indaiatuba 9- NBJays A 12- Tozan
2- Marília 6- Maringá 10- Cooper 13- NBJays B
3- P.Prudente 7- Atibaia 11- Gigante 14- Anhanguera
4- N.Curitiba 8- Mogi

J01A 1- Pinheiros x 2- Marília J05B 5- Indaiatuba x 6- Maringá
J02A 3- P.Prudente x 4- N.Curitiba J06B 7- Atibaia x 8- Mogi
J03A V(J01A) x V(J02A) J07B V(J05B) x V(J06B)
J04A P(J01A) x P(J02A) J08B P(J05B) x P(J06B)

J09C 9- NBJays A x 10- Cooper J12D 12- Tozan x 13- NBJays B
J10C P(J09C) x 11- Gigante J13D P(J12D) x 14- Anhanguera
J11C 11- Gigante x V(J09C) J14D 14- Anhanguera x V(J12D)

Campo 3 Campo 4

Campo 5 Campo 2
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12/mar/2023 (domingo) 

 No domingo (12/mar), com exceção dos jogos J21O, J22O e J23O, todos os jogos estão limitados em 80 
minutos. Os jogos J23O e J26P  ataque e defesa serão sorteados. No Ouro e na Prata, o terceiro colocado será o 
perdedor do campeão.  

Tabela alternativa em caso de chuva 
 Em caso de chuva, uma nova tabela será definida pela Comissão Técnica em função do 
volume da chuva, do dia e da hora que chover, das condições em que os campos se encontrarem, 
dos jogos já realizados, etc. Quando chover, as equipes deverão ficar atentas às possíveis mudanças 
nos jogos. 

Critério Técnico para a classificação das equipes dentro dos grupos  
(a) Maior número de vitórias; 
(b) Maior TQB; 
(c) Maior saldo de pontos;  
(d) Maior número de pontos a favor e 
(e) Sorteio 

 Após a definição de uma equipe por um determinado ítem, retornar sempre ao ítem (a) para continuar 
a definição da classificação das demais equipes. 
 TQB = (Pontos conquistados/Número de innings atacados) - (Pontos cedidos/Número de innings 
defendidos) 

Regulamento para agilizar o andamento dos jogos 
(a) Os coach’s devem sempre permanecer nos seus coach’s box, senão os árbitros 

poderão contar como um pedido de tempo no ataque; 
(b) Somente o técnico principal poderá dialogar com os árbitros dentro do campo; 
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OURO PRATA BRONZE INCENTIVO
1º A 2º A 1º/3ºs  4º/3ºs 
1º B 2º B 2º/3ºs 4º A
1º C 2º C 3º/3ºs 4º B
1º D 2º D

Campo 3 Campo 4

Campo 5 Campo 2

J21O 1º D x 1º A J22O 1º C x 1º B
J25P 2º C x 2º B J24P 2º D x 2º A
J23O V(J22O) x V(J21O) J26P V(J25P) x V(J24P)

J27B 3º/3ºs x 2º/3ºs J30I 4º B x 4º A
J28B P(J27B) x 1º/3ºs J31I P(J30I) x 4º/3ºs 
J29B 1º/3ºs x V(J27B) J32I 4º/3ºs x V(J30I)



!

(c) O rebatedor deverá permanecer no seu bater's box a menos que peça tempo e o 
árbitro achar que o pedido é razoável. Caso contrário, ele poderá autorizar o pitcher 
a iniciar o movimento do arremesso; 

(d) Os atletas deverão agilizar as trocas de ataque/defesa em 12 segundos. Deverão ter 
sempre um receptor preparado com máscara (obrigatório) para o aquecimento do 
arremessador que está limitado em 60 segundos; 

(e) Somente o receptor poderá ir até a área do arremessador para falar com o 
arremessador e isso é permitido uma vez por inning. Também somente o receptor 
poderá ir até a área do arremessador na presença do técnico. Outros defensores não 
poderão ir em nenhum momento; 

(f) Não é permitida a invasão de atletas do bench dentro do campo, principalmente no 
home runs, até o rebatedor tocar o home plate; 

(g) O knock durante o jogo é permitido somente na primeira defesa de cada equipe; 
(h) Não haverá tempo de treinamento dentro dos campos entre um jogo e outro. 

Entregar as escalações com maior agilidade possível; 
(i) Na primeira reclamação de ball/strike, out/safe ou fair/four, todos os integrantes 

da equipe ficam advertidos. Na segunda reclamação, o reclamante será expulso do 
jogo. Se não for possível identificar o reclamante, o técnico principal será expulso; 

Considerações Gerias 
(a) Taxa de participação será de R$ 450,00; 
(b) Sorteio virtual no dia 03/mar/2023 (6ª feira) às 15:00 horas; 
(c) 11/mar/2023 (sábado). Café às 06:30 horas. Abertura às 07:30 horas. Início dos jogos  

em todos os campos logo após a abertura; 
(d) 12/mar/2023 (domingo). Café às 06:30 horas. Início dos jogos às 08:00 horas em 

todos os campos. Encerramento após os jogos com todas as equipes uniformizadas; 
(e) A arbitragem será coordenada pela Associação de Árbitros (AAA) que solicita 

indicar dois árbitros uniformizados sendo que um deles deverá vir equipado e 
preparado para atuar de árbitro principal. Na falta, entrar em contato com a AAA 
com cinco dias de antecedência para providenciar a contratação. Dúvidas e 
reclamações direto com a AAA;  

(f) Todas as equipes deverão ceder bolas novas no início do seu jogo e tantas quantas 
forem necessárias durante o jogo; 

(g) Conforme o CT 2023 (CT 01, ítem 23, página 7), todas as equipes deverão apresentar 
anotadoras para anotar na mesa; 

(h) A equipe descrita do lado direito (esquerdo) ocupará o bench da terceira (primeira) 
base e iniciará o jogo na defesa (ataque). No caso de uma equipe participar de jogos 
consecutivos, não há necessidade da mudança de bench, porém será mantida a 
definição de ataque/defesa; 

(i) Os pitcher's poderão arremessar no máximo de 55 bolas por dia;   
(j) Bat's para a categoria Pré-Infantil: livre (comprimento de até 31 polegadas);  
(k) Para os casos que não constam neste Regulamento, aplicar o CT 2022. Os casos não 

previstos, não discutidos e não combinados serão decididos pela Comissão Técnica; 
(l) Comissão Disciplinar. A partir de 2017, os membros da Comissão Disciplinar são 

fixos e nomeados pelo STJD. Não serão mais formadas pelos representantes das 
equipes; 
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Comissão Técnica 
 Alberto Yamamoto, Aquira Azuma, Bernardo Xeñe, Kioshi Yano, Kiyoci Hiraoka, Lucas França, 
Marcos Guimarães, Mitsuyoshi Sato, Paulo Nakashima, Ramon Ito, Ricardo Iguchi, Ricardo Yokoyama, 
Thiago Caldeira e Vagner Nackachima 

Contatos 
CBBS: (11) 5034-9904, (11) 5034-2512, secretaria@cbbs.com.br ou d.tecnico@cbbs.com.br; 
AAA: Alberto Iwano (11) 9-8145-3599 ou alberto.iwano@gmail.com; Everaldo Medeiros (11) 
9-9634-9625 ou everaldo@dectech.com.br; Paulo Yamada (11) 9-7369-4737; 
Yakult: (15) 3249-1270, (15) 3249-1271, thiago_caldeira@hotmail.com ou (15) 9-8131-3070 ou Jane 
Freire (15) 9-9668-9623 ou adjanasfreirefranca@hotmail.com; 
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