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Beisebol 
O beisebol, basebol ou baseball é um esporte 
coletivo praticado com uma bola e um taco. O termo 
vem da língua inglesa “baseball”. 

Nos Estados Unidos é um dos esportes mais 
populares, o qual é praticado por homens e 
mulheres. sua prática exige muito treinamento dos 
jogadores. Agilidade, condicionamento físico e 
precisão são indispensáveis.
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História 

Alguns acreditam ser de origem inglesa, e outros, que ele foi
criado por Abner Doubleday em Nova York no ano de 1839. A
verdade é que um jogo semelhante, chamado “rounders”, já era
praticado no século XVIII na Inglaterra.
Antes disso, foi encontrado descrições de um esporte com bola
e taco em documentos franceses que datam do século XIV.
Provavelmente o rounders foi trazido para a América pelos
imigrantes ingleses. E posteriormente, foi adaptado para o
beisebol tal qual conhecemos hoje.
Além de Abner Doubleday, considerado o criador desse esporte,
merece destaque Alexander Cartwright quem contribui para
sistematizar as regras do beisebol. O primeiro jogo oficial dessa
modalidade ocorreu em 1846, na cidade de Nova York.
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Olimpíadas 

Nos jogos olímpicos de verão em Barcelona em 1992,
o beisebol foi inserido como modalidade olímpica,
onde Cuba saiu vencedora.

No entanto, em 2012 ele foi removido. Porém já está
decidido pelo Comitê Olímpico que ele estará
presente nas olimpíadas em 2020 na cidade de
Tóquio.
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No Brasil, o Beisebol é conhecido como esporte japonês, mas ele chegou primeiro
através dos norte-americanos, funcionários da companhia de eletricidade “Light
and Power”, Companhia Telefônica, Frigorífico Armour e no Consulado Americano.
Porém, os norte-americanos tratavam, somente entre eles, o esporte como lazer e
diversão. Isso se desenvolveu bem no início da década de 1900, antes da chegada
da imigração japonesa. (TRAVINHA, 2012).

Com a chegada dos imigrantes japoneses no Brasil, o Beisbol começou ter força e
foi se desenvolvendo em terras brasileiras com a criação de vários clubes e equipes,
que foram-se formando a par da colonização e do crescimiento das cidades a beira
da estrada de ferro, chegando ao Oeste do Estado de São Paulo (Presidente
Prudente, Marília, entre outras) e ao norte do Paraná (Bandeirantes, Londrinas,
Maringá, Arapongas, Assaí, etc.).

NO BRASIL
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Regras 

No beisebol, os jogos são definidos ao atingir um número de
eliminações (27).

As equipes se revezam em turnos de ataque e defesa.
Enquanto uma se defende, a outra ataca.

Quando um turno se encerra, as equipes trocam de posição:
quem atacava passa a defender e quem defendia passa a
atacar.

A cada dois turnos, completa-se uma entrada (inning). O
jogo termina com nove entradas.
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Regras 
Caso ao final dessas nove entradas os times estejam empatados,
são jogadas entradas extras, até que alguma equipe abra
vantagem e saia vitoriosa.

O primeiro turno de uma entrada é chamado de “parte alta” e é
caracterizado pelo time da casa arremessando, enquanto o time
visitante rebate.

O segundo turno dessa mesma entrada é chamado de “parte
baixa”, sendo que os times invertem suas funções e o time da casa
passa a atacar, enquanto o visitante defende. Isso ocorre porque o
time da casa sempre tem a vantagem de atacar por último na 9ª
entrada, podendo vencer o jogo na última jogada (Walk-Off).
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ARREMESSANDO

A partir do arremesso, três situações podem ocorrer:

– STRIKE
É o objetivo do pitcher. Existem três formas de se conseguir o 
strike:

1- Arremessar a bola na zona de strike e o rebatedor não 
tentar a rebatida (called strike);
2- Arremessar a bola em qualquer área e, ao tentar a 
rebatida, o rebatedor não acerta a bola (swinging strike);
3- O rebatedor manda a bola para uma área considerada 
“fora do campo” (foul).
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– BALL

Caso o arremesso do pitcher não atinja a zona de strike
e o rebatedor não tente a rebatida, o árbitro faz a
chamada de “ball”. A cada quatro balls contra um
mesmo adversário, o arremessador cede um Walk, que
consiste na passagem automática do rebatedor para a
1ª base. Caso já exista um jogador do time na 1ª base,
este avançará para a 2ª base e o rebatedor, que recebeu
o Walk, vai para a 1ª base.

– BOLA EM JOGO

Se o jogador de ataque conseguir rebater a bola para a
parte “dentro de campo” (fair) será considerada bola em
jogo. A partir daí, ele pode chegar em base,
anotar/impulsionar corridas ou ser eliminado.
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ELIMINAÇÕES

Quando um time está na defesa, seu objetivo é eliminar três
adversários para que ocorra a mudança de turnos e entradas.
Basicamente, as eliminações podem ocorrer de cinco maneiras:

STRIKEOUT
FLYOUT

GROUNDOUT

FORCEOUT

TAG OUT
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Atividades Complementares

01.O nosso conteúdo dessa semana é o beisebol, elabore um resumo do
esporte conforme a aula e para te auxiliar, assista esse vídeo para fazer um
breve resumo do esporte. Dentro do texto, você poderá utilizar este link
como apoio da sua atividade.
https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY

02.Liste as principais regras do beisebol apresentadas na aula.

https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY

