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El projecte Criquet Sala Jove a BCN ha elaborat aquesta normativa de Criquet Sala a partir de la normativa australiana del “Criquet 

Indoor” amb l’objectiu d’adaptar la pràctica d’aquest esport a aquells espais que, a priori, no han estat dissenyats per aquest objectiu (com 

és el cas de les instal·lacions esportives escolars). El febrer del 2018, es va obrir un procés participatiu amb delegades i representants de 

tots els equips femenins de criquet de la ciutat on es va consensuar el document que ara teniu entre les mans. 

La terminologia utilitzada en aquesta normativa ha estat extreta de TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua catalana. 

Normativa Criquet Sala 
El Joc  

- Cada equip consta de 6 a 8 jugadores per equip, entre elles una capitana. 

- El partit consta de 2 torns de bat [innings], un per equip. En el cas que hi hagi temps, 

es pot jugar un segon torn de bat [inning] per equip.  

- Cada torn de bat [inning] està format un mínim de 6 overs  i un màxim de 8 (en funció 

del nombre de jugadores que participen del partit).  

- Cada over està composat de 6 llançaments vàlids [delivery]. 

- L’equip batedor es dividirà per parelles que batran en seccions de 2 overs. Cada 

jugadora participarà en un mínim de 2 overs de torn de bat [inning] del seu equip (en un 

començarà fent de batedora [hitter] i en l’altre de no-batedora [non-striker]). Els overs 

no seran consecutius sinó que s’intercalaran les parelles i, en el cas de jugar dos torns 

de bat, també s’intercanviaran els equips després de cada torn de bat. 

- Les batedores segueixen batent encara que les eliminin (en aquest cas, es resten 3 

corregudes [runs]).  

- D’altra banda, cada jugadora també participarà en mínim 1 over com a llançadora 

[bowler]. 

 

Nombre de 

jugadores per 

equip 

Torns de bat 

[inning] 

Overs total 

per equip 

Overs per jugadora: 

Batedora + no-batedora / 

Llançadora 

6 jugadores per equip 1 6 2/1 

2 12 4/2 

8 jugadores per equip 1 8 2/1 

2 16 4/2 

7 jugadores en un equip // un equip de 6 i l’altre de 8: 

Procedir com si fossin 8 jugadores per equip, una o dues d’elles repeteixen over. 

 

Terreny de joc 

Situació de les participants al camp: 

• Els cercles blaus son jugadores de camp [fielders] 
• Els cercles vermells són la  batedora [hitter] i la no-batedora [non-striker] 
• El cercle verd indica la tutora de joc (àrbitre).  

Puntuació dels espais: EXTRA [sundry] 

• El límit exterior frontal del camp que es mostra amb una línia vermella i té un valor 

de 4 o 6 punts, en funció de si la pilota fa un bot o va directa al mur respectivament.  

• El límit exterior lateral representat amb una línia lila té una puntuació de 3 punts si 

la pilota va directa i 2 si fa un bot.  

• El límit exterior de darrera de la batedora que es mostra amb una línia negra, no té 
puntuació extra . 

 



CAMP DE CRIQUET SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

La pilota utilitzada al criquet sala [indoor cricket] és una variant de la que s’utilitza al criquet 

exterior i té un nucli tou. La pilota també es diferencia en el color; en aquest cas acostuma a ser 

de color groc o algun altre color cridaner per a diferenciar-la millor de les línies que pugui haver 

pintades a terra. Es podrà jugar amb pilotes de tennis o semblants, acordades per 

l’organització de la lliga i els equips participants. 

Referent als bats i el wicket , es poden fer servir els convencionals de criquet exterior o bé usar 

alguns de material més lleuger. A sobre de cada wicket s’hi col·loquen 2 travessers [bails] que 

són els que indiquen si s’ha tocat el wicket correctament; és a dir, ha de caure mínim un dels 2 

travessers [bails] perquè es consideri que s’ha tocat el wicket correctament. 

Els guants són, habitualment, de material lleuger (cotó) i no disposen de proteccions addicionals 

per la part externa, mentre que per la part interna estan recobertes de goma. 

Defensora del wicket 
[wicketkeeper] 

Batedora 
[hitter] 

Tutora de joc 

ZONA C 
Sense bot = 6 punts 
Amb bot = 4 punts 

ZONA B 
Sense bot = 3 punts 
Amb bot = 2 punts 

ZONA A  
No puntua 

Jugadora de camp 
[fielder] 

Jugadora de camp 
[fielder] 

Jugadora de camp 
[fielder] 

Llançadora 
[bowler] 

Línia de wicket  
[bowling crease] 

Línia lateral 
[return crease] 

Línia frontal 
[batting / popping crease] 

ZONA B 
Sense bot = 3 punts 
Amb bot = 2 punts 

Jugadora de camp 
[fielder] 

No - batedora 
[non-striker] 

Pista de llançament 
[pitch] 



Posicionament al camp 

L’equip de camp [fielder], s’hauran de situar al camp repartint-se de manera que la meitat de 

l’equip es queda en una meitat de camp i l’altra part de l’equip a l’altra meitat.  

Cap jugadora de camp [fielder] pot envair la pista de llançament [pitch] (en aquest cas 

s’assenyalaria falta [no ball]). 

L’equip batedor comptarà sempre amb 2 jugadores al terreny de joc, que canviaran quan acabi 

el seu over. La batedora inicial començarà a la zona de batada i l’altra a la zona de no-batada. 

Aquestes aniran intercanviant la seva posició per sumar corregudes [runs] i batran segons la 

posició on finalitzin el llançament. Quan es finalitza el primer over i s’inicia el següent surt una 

altra parella; així successivament fins que han sortit les 3 ò 4 parelles, aleshores tornen a sortir 

però amb els rols intercanviats; la persona que ha començat batent va a la zona de no-batada. 

 

Puntuació 

Correguda física [run]: Les dues batedores creuen les línies frontals [batting / popping crease] 

i intercanvien posició sense ser eliminades. És vàlida qualsevol part del cos, fins i tot el bat. 

- Es pot fer un màxim de 4 corregudes [runs] en un llançament.  

- Si la pilota va fora dels límits exteriors del camp, compta la puntuació però no es 

pot fer més d’1 correguda [run]. 

- Guanya l’equip que aconsegueix més corregudes [runs] en el seu torn de bat [inning]. 

Correguda extra [sundry]: Correguda marcada per la bonificació d’haver dirigit la pilota a les 

zones B o C i que aquesta hagi tocat la xarxa/parets/línies delimitadores del camp fent, com a 

màxim 1 bot. En el cas que la pilota boti 2 vegades, no es dona puntuació extra. També pot ser 

una correguda marcada sense la necessitat que la batedora [hitter] toqui la pilota a causa d’una 

falta [no ball] comesa per la llançadora [bowler]. 

 

CORREGUDES EXTRES [sundry] 

Zona A   línia de darrera de la batedora 0 corregudes 

Zona B línies laterals 3 corregudes sense bot 

2 amb bot 

Zona C línia frontal, davant de la batedora 6 corregudes sense bot 

4 amb bot 

Zona B o cap a 

Zona C 

rebot d’una paret a l’alta 4 corregudes sense bot 

3 amb bot 

Per a que les corregudes extres [sundry] siguin vàlides, com a mínim s’haurà d’haver completat 

una correguda física. En el moment d’aconseguir-ne una, s’afegiran automàticament a la resta 

de corregudes extra. 

En el cas d’empat en la puntuació d’un partit, es jugarà un over de desempat en funció del 

temps disponible; sinó hi ha temps, es donarà el partit per empatat. 

 

 

 



Llançament 

Cada jugadora llançarà 1 over, és a dir, farà de llançador [bowler] mínim una vegada durant el 

partit. En el cas de jugar un over de desempat una jugadora haurà de repetir llançament. 

En el llançament [delivery] la pilota només pot fer un bot abans d’arribar a la batedora. També 

hi ha la opció de fer un llançament directe, sense bot, però la pilota sempre ha d’anar més avall 

de la cintura de la batedora. 

 

Llançament nul [Dead Ball]  

En determinades circumstàncies, el llançament es considera nul i s’ha de repetir.  

En d’altres ocasions, es para el joc perquè no és possible continuar i es manté la puntuació 

obtinguda fins al moment. 

https://www.youtube.com/watch?v=qy7hTDGI-qw 

 

 

ES REPETEIX EL LLANÇAMENT, NO COMPTA PER L’OVER 

NO IMPLICA CAP PENALITZACIÓ NI CANVI EN LA PUNTUACIÓ 

o Cau el wicket abans de llançar sense que el toqui ningú. 

o La pilota queda enganxada o penjada a algun lloc de dins del camp. 

o Quan alguna jugadora es fa mal. 

o Quan a la batedora [hitter] se li escapa el bat al colpejar la pilota.  

o La pilota bota per sobre de la batedora. 

o La pilota colpejada per la batedora es queda dins de la pista de llançament 

[pitch], s’anul·la la jugada perquè és perillós que les jugadores de camp [fielders] 

entrin en aquesta zona que és per on corren les batedores. 

 

NO ES REPETEIX EL LLANÇAMENT, SÍ COMPTA PER L’OVER 

IMPLICA CANVI EN LA PUNTUACIÓ segons les corregudes fetes 

o La pilota surt fora dels límits exteriors del camp després de ser colpejada per la 

batedora [hitter]; puntua segons la zona on va la pilota i només es pot fer 1 

correguda [run], és a dir, un intercanvi de posicions. 

o La pilota surt dels límits exteriors del camp llançada per una jugadora de camp 

[fielder] mentre intenta eliminar per atrapada en correguda [run out] una 

batedora. Compten les corregudes (físiques i extres) completades fins que la 

pilota ha sortit fora. 

o La pilota no toca ni la batedora ni el wicket i l’agafa directament la defensora del 

wicket [wicketkeeper]. L’equip batedor només perd un llançament i no puntua. 

Si la batedora ha sortit de la seva zona (és a dir, ha traspassat la línia frontal 

[batting/popping crease]) hi ha la possibilitat d’eliminar-la per atrapada fora 

[stumped]. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qy7hTDGI-qw


Falta [No Ball] 
La llançadora [bowler] no realitza correctament el llançament o l’equip de camp [fielder] 

està situat incorrectament en el moment del llançament. 
En l’últim over del partit, la batedora [hitter] pot decidir repetir el llançament.  

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_aQXo8BTM 
SÍ COMPTA COM A LLANÇAMENT 

IMPLICA 1 CORREGUDA EXTRA PER L’EQUIP BATEDOR 

- La llançadora [bowler] no realitza correctament el llançament [delivery] i aquest no 

és vàlid:  

o Pilota injugable [Wide ball o Legside]: La pilota passa fora de la 

pista de llançament [pitch] a l’ample [wide ball] o darrera les cames de la 

jugadora [legside]. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0B4APcXGJw 

▪ Encara que el llançament sigui wide ball o legside, si la batedora colpeja 

la pilota SÍ que compta com una batada normal i la jugadora pot ser 

eliminada o puntuar de manera habitual. 

o La pilota bota dues o més vegades abans d’arribar a la batedora. 

 

- L’equip de camp [fielder]  situat incorrectament en el moment del llançament:  

o Alguna jugadora de camp [fielder] se situa la pista de llançament [pitch] abans 

de la batada [hit]. 

 

Batada 

Cada batedora realitzarà 2 overs no consecutius (en el cas de jugar-se 1 torn de bat [inning] 

per equip; si se’n juguin 2, cada batedora jugaria 4 overs). En un d’ells, començarà fent de 

batedora [hitter] i en l’altra començarà en la posició de no-batedora [non-striker]. 

Bye: Correguda marcada per un batedor que no toca la pilota amb el bat si la defensora del 

wicket tampoc aconsegueix agafar-la. 

 

➔ Com eliminar les batedores:  

 

La Tutora de Joc informarà si la batedora queda eliminada [put-out]. Aquesta seguirà batent 

però es restaran 3 corregudes [runs] al seu equip.  

La batedora pot ser eliminada per les següents raons:  

1. Tombat/da [bowled]: La batedora [hitter] és eliminada perquè s’ha tombat el 

wicket [break the wicket]; és a dir, la pilota de la llançadora [bowler] toca qualsevol 

part del wicket i cau, almenys, un dels dos travessers [bails]. 

 

2. Atrapada al vol [fair caught]: La batedora [hitter] és eliminada perquè l’equip 

de camp [fielder] ha agafat la pilota a l’aire (sense que faci cap bot al terra) que ella 

havia colpejat. 

https://www.youtube.com/watch?v=mO3H-BN-v14 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_aQXo8BTM
https://www.youtube.com/watch?v=L0B4APcXGJw
https://www.youtube.com/watch?v=mO3H-BN-v14


 

a. També si toca el bat, després el cos i l’agafen a l’aire. 

b. Al batre, la pilota colpeja a la no-batedora [non-striker] i l’agafen a l’aire. 

c. Si toca a les parets (sense botar) i l’agafen a l’aire també està eliminada (i no 

puntuen les corregudes extres). Excepte si la pilota va a la paret del fons (zona 

C); aleshores la jugada sí que és vàlida i continua el joc normalment. 

 

3. Atrapada en correguda [run out]: La batedora [hitter]  o la no-batedora [non-

striker] és eliminada abans d’arribar a la línia frontal [batting /popping crease] mentre 

intentava marcar una correguda [run]. Es pot tombar el wicket amb la pilota (tirant-la) o 

amb les mans (sempre que es tingui retinguda la pilota a la mateixa mà que tomba el 

wicket). Si no cau, com a mínim, un dels dos travessers [bails], no vàlid. 

 

4. Atrapada fora [stumped]: La jugadora és eliminada intentant tornar a la línia 

frontal [batting /popping crease]. Només la defensora del wicket [wicketkeeper] pot 

eliminar a la batedora per atrapada fora [stumped] quan surt de la zona de batada. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HkrCIlvvIQ 

 

5. Hit Twice: La batedora colpeja dues vegades la pilota amb el bat. 

https://www.youtube.com/watch?v=4wDCM4wYGXw  

 

6. Cama davant wicket (CDW) [leg before wicket (LBW)]: La batedora 

utilitza el seu cos (a l’alçada del wicket) per evitar que la pilota toqui el wicket. La tutora 

de joc és qui decideix la intencionalitat de la batedora de protegir el wicket amb el cos; 

si es considera que no hi ha hagut intencionalitat de protegir el wicket no estaria 

eliminada. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb4w1ZYk-5o 

a. La pilota ha de colpejar a la batedora abans que el bat. 

b. Hi havia intenció per part de la batedora de protegir el wicket. 

c. La pilota ha d’anar en direcció als pals [stumps]

https://www.youtube.com/watch?v=1HkrCIlvvIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wDCM4wYGXw
https://www.youtube.com/watch?v=Nb4w1ZYk-5o


VOCABULARI de CRIQUET en CATALÀ (TERMCAT) 
 

Material i infraestructura 

Català Anglès Definició 

Bat bat Bastó, generalment de fusta, utilitzat pel batedor per a colpejar la pilota. 

Wicket wicket Cadascuna de les dues estructures d'uns 23 cm d'amplada i uns 70 cm d'alçada d'un camp de joc, situades 

una a cada extrem de la pista i defensades per un batedor. BUn wicket es compon de tres pals i dos 

travessers 

Pal stump Cadascuna de les tres peces verticals i paral·leles d'un wicket, d'uns 70 cm d'alçada, que serveixen de 

base. Els pals sostenen els dos travessers que completen l'estructura d'un wicket. 

Travesser bail Cadascuna de les dues peces horitzontals d'un wicket, d'uns 11 cm de llargada i disposades l'una a 

continuació de l'altra sobre els pals, que el llançador i els jugadors de camp intenten fer caure amb la pilota 

per eliminar el batedor. 

Pista pitch Franja rectangular d'uns 20 m de llargada i 3 m d'amplada situada al centre del camp de joc, en la qual es 

disposen els batedors i el llançador. 

Límit exterior  boundary Perímetre que delimita el camp de joc. 

Línia lateral  return crease Cadascuna de les quatre línies d'un mínim de 2,44 m de llargada traçades a cada costat dels wickets, 

perpendiculars a la línia de wicket i a la línia frontal, que el llançador no pot superar i que marquen els límits 

dins dels quals pot dirigir la pilota. 

Línia frontal batting crease / 

popping crease 

Cadascuna de les dues línies d'un mínim de 3,66 m de llargada traçades paral·lelament a les línies de 

wicket, 1,22 m més endavant, que no poden ser superades pel llançador i darrere de les quals els dos 

batedors han de recolzar el bat per marcar una correguda. 

Línia de wicket bowling crease Cadascuna de les dues línies de 2,64 m de llargada que assenyalen els dos extrems de la pista, al centre 

de cada una de les quals se situa un wicket. 

 



Posicions al camp 

Català Anglès Definició 

Batedor/a hitter Jugadora que s'encarrega de colpejar amb el bat la pilota enviada per la llançadora. 

No-batedor/a Non-striker Jugadora que es troba en la zona de no-batada i que no bat en aquell llançament. 

Defensor/a de wicket wicketkeeper Jugador de camp situat darrere el wicket del batedor, que té la funció d'interceptar la pilota que supera el 

batedor, l'hagi tocat o no. 

Jugador/a de camp fielder Cadascun dels jugadors que ocupen una posició defensiva, amb la funció principal d'agafar la pilota 

colpejada pel batedor. 

Llançador/a bowler Jugador que té la funció d'enviar la pilota en direcció al wicket, amb la intenció de superar el batedor i 

tombar-lo. 

Torn de bat  inning Cadascuna de les divisions d'un partit durant les quals fan de batedors els jugadors d'un mateix equip. 

Equip de camp fielder Cadascun dels jugadors que ocupen una posició defensiva, amb la funció principal d’agafar la pilota 

colpejada pel batedor.. 

Over [en] over Conjunt de sis llançaments que fa consecutivament un mateix llançador. 

 

 

 

Desenvolupament del joc 

Català Anglès Definició 

Correguda run Punt aconseguit quan els dos batedors arriben als wickets oposats sense ser eliminats. 

Marcar una 

correguda 

score a run Aconseguir, els dos batedors, arribar al wicket oposat sense ser eliminats. 

Extra extra / sundry Correguda marcada sense necessitat que el batedor colpegi la pilota. 

Eliminació put-out Acció d'un defensor de fer abandonar el partit a un batedor o un corredor abans del termini establert. 

Batada hit Cop donat per un batedor a la pilota amb el bat. 



Batre / colpejar / cop 

de bat / connectar 

hit Donar un cop amb el bat a la pilota del llançador per enviar-la lluny dels defensors, dintre els límits del 

terreny legal. 

Llançament delivery Acció del llançador d'enviar la pilota en direcció al wicket, amb la intenció de superar el batedor i tombar-

lo. 

Tombar el wicket break the 

wicket 

Fer caure, el llançador o un jugador de camp, almenys un dels travessers d'un wicket amb un llançament 

de pilota. 

Tombat/ada bowled Dit d'un batedor que queda eliminat perquè el llançador ha tombat el wicket. 

Llançament nul no-ball Llançament considerat antireglamentari per la posició dels peus del llançador respecte de les línies, pel 

moviment del braç o per la trajectòria de la pilota. 

Agafat/da al vol caught Dit del batedor eliminat perquè un dels jugadors adversaris ha agafat a l'aire, abans que toqués a terra, la 

pilota que havia colpejat ell. 

Atrapat/ada en 

correguda 

run out Dit del batedor eliminat perquè un jugador de camp ha tombat el wicket mentre ell intentava marcar una 

correguda. 

Atrapat /ada fora stumped Dit del batedor eliminat perquè el defensor de wicket ha tombat el wicket mentre ell era fora de la seva 

zona. 

Bye [en] bye Correguda marcada per un batedor que no toca la pilota amb el bat si el receptor tampoc aconsegueix 

agafar-la. 

Cama davant wicket 

(CDW) 

leg before 

wicket (LBW) 

Acció antireglamentària d'un batedor consistent a impedir que la pilota toqui el wicket bloquejant-la o 

desviant-la amb la cama o amb una altra part del cos, la qual comporta l'eliminació del batedor. 

Leg-bye [en] leg-bye Correguda anotada a l'equip del batedor quan la pilota enviada pel llançador toca el batedor en qualsevol 

part del cos, excepte les mans, sense que ell hagi volgut tocar-la. 

 Pilota injugable wide ball Llançament considerat antireglamentari perquè la pilota va massa lluny del batedor. 

 
 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Fitxes/Acces_Tematic/Esports%20de%20pilota%3ECriquet/30/rm-cercaterm-fitxa.html
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Fitxes/Acces_Tematic/Esports%20de%20pilota%3ECriquet/30/rm-cercaterm-fitxa.html

