NORMATIVA LLIGA CATALANA PETANCA
TEMPORADA 2017-2018
La Competició de la Lliga Catalana de Petanca es regirà segons el Reglament Oficial de la
F.E.P. i la F.C.P i per la present normativa.
La Competició és entre equips de 3 jugadors (tripletes) amb dues boles cada un, mixta i
per nivells de joc (nivell: 1 - Avançat, 2 - Mig i 3 -Inicial).

Aspectes generals
-

El desconeixement de la normativa no pot ser al·legat com a justificant d’incompliment
de la mateixa.

-

El delegats i/ entrenadors de cada tripleta hauran de signar l’acta abans del inici del
partit. A l’acta del partit han de constar tots els jugadors que jugaran aquell partit,
encara que no siguin presents al inici del mateix

-

Recordeu que tal com diu la normativa federativa, les fitxes dels jugadors i dels
entrenadors / delegats. s’han de presentar al inici del partit.
En cas de no presentació de les fitxes, per oblit o altres causes indeterminades, s’han
de presentar documents amb foto que acreditin la identitat dels jugadors i entrenadors
i/o delegats i com a molt tard el dimarts següent a la jornada presentar-les a les
oficines de CEM de Mundet. En cas de no fer-ho el partit es donarà com a perdut sense
perjudici d’altres sancions que pugui determinar el Comitè de Competició.

-

Si a l’hora prevista d’inici, un equip estigués incomplert (només 2 jugadors), aquests
hauran de començar a jugar sense esperar al jugador absent. I en tots els nivells de joc
el equip disposarà de 5 boles, jugant la bola extra sempre el mateix jugador. Ja un cop
iniciada la partida si el jugador absent es presentés, serà admès, segons indica el art.33.

-

Si només es presentés un jugador d’una tripleta, s’entén que no és representatiu i per
tant s’adjudicaran els 3 punts a l’equip contrari.

-

De no presentar-se cap dels 2 equips, ambdós obtindran zero (0) punts i comptarà com
a partit no presentat.

-

Si a l’hora marcada d’inici d’una partida faltés un equip (dels 2 que han de jugar),
s’aplicarà una penalització de 2 punts per cada 5´ (minuts) de retard addicional, fins
arribar a un màxim de 15 minuts. Passat aquest temps l’equip no presentat serà
declarat vençut per incompareixença, amb el resultat de 13-0 a favor de l’equip que
s’ha presentat. Art 32.

-

En les partides corresponents a nivell A (Joc avançat), no es permetrà que l’entrenador
entri a la pista o zona de joc, ni faci cap tipus d’indicació que no sigui verbal. Art 16.
Cap entrenador i/ o delegat, podrà situar-se ni fer indicacions des de les línies dels
costats que delimiten les pistes de joc. Només es permetrà que els entrenadors i/o
delegats facin les indicacions pertinents des de l'exterior de les tanques de fons de
pista.

El entrenador i/o delegat que incompleixi aquesta disposició, serà sancionat amb
targeta groga en un primer avis i en cas de reincidència, targeta vermella i expulsió de
la partida.
-

En les partides de nivell B i C (mig i inicial) l’entrenador o delegat (només un), podrà
entrar a les pistes i marcar la zona de bombeig així com fer les indicacions que cregui
oportunes.

-

Un cop iniciada la competició de la Lliga Catalana, en cas que és donessin canvis de
jugadors, les noves inscripcions mai podran variar el nivell de la tripleta.

Normes específiques de joc
-

Tots els jugadors hauran de portar el seu joc de petanca (2 boles) i aquestes hauran de
ser reglamentaries. No s’admetran com a boles reglamentaries aquelles marcades
amb gomets o altres.

-

Tots els jugadors hauran de dur roba i calçat esportiu adient (tancat), particularment per
raons de seguretat.

-

En les partides de Nivell A, el capità de cada tripleta haurà de portar un braçalet o
distintiu que l’ identifiqui, i serà el responsable del control del marcador de pista i de
indicar els parcials a la taula de control. Igualment serà l'únic portaveu de l'equip a
l´hora de sol·licitar la mesurament de punts a l'àrbitre.

-

Inici del joc i reglament relatiu a la circumferència.
La circumferència de llançament ha de ser dipositada a més d'un metre (1m) de tot
obstacle i almenys a dos metres (2m) d'una altra circumferència de llançament
utilitzada.
Es obligatori marcar la posició de la circumferència abans de llançar el bolig.
(Obligatori a les partides de Nivell A).
Els peus han d'estar totalment a l'interior de la circumferència de llançament sense
trepitjar-la i no han de sortir d'ella ni separar-se totalment del terra, fins que la bola
llançada hagi tocat el terreny. Cap altra part del cos podrà tocar el terra exterior de la
circumferència. Si un jugador presenta alguna discapacitat d’un membre inferior,
podran excepcionalment ser autoritzats a col·locar només un peu a l’interior de la
circumferència.
Per als jugadors en cadira de rodes, almenys una de les rodes (la del braç amb el que
juguen la bola) ha de col·locar-se a l’interior del cercle. El llançament del bolig per un
jugador, no fa que necessàriament hagi de jugar el primer.
Si un jugador aixeca la circumferència mentre quedin boles per jugar, la
circumferència serà col·locada al seu lloc, però només els seus adversaris estan
autoritzats a jugar les seves boles.
Tot jugador que no respecti aquestes disposicions, incorrerà en les sancions previstes a
l'article 35.

Es a dir, targeta groga:
- per trepitjar i sortir del cercle
- per no marcar el cèrcol
- per aixecar el cèrcol quedant boles per jugar.
Si el jugador persisteix, serà percebut amb targeta taronja i es veurà penalitzat amb la
supressió d'una bola per a la mà en joc, o per a la tirada següent.
-

Reglament relatiu al bolig
El bolig el facilita la organització, tot i que particularment es podran fer servir boligs dels
clubs sempre i quan siguin reglamentaris.
Es considerarà que el bolig llançat és vàlid, quan la distància que el separa de la vora
més pròxim del cercle de llançament és de 6 metres mínim i 10 metres màxim (segons
aplicació Reglament Oficial categoria sèniors) i a 1 metre mínim de la línia de fons i 50
centímetres mínim de les línies dels costats.
Només es disposa de d’un (1) llançament per al bolig, i no de tres (3) com hi havia
abans.
Igualment si l'equip que va a llançar el bolig endarrereix la circumferència, per assolir la
distancia de llançament, sense arribar a aquesta i el llançament del bolig és infructuós,
l'equip contrari després de dipositar reglamentàriament el bolig, pot endarrerir la
circumferència fins a aconseguir la distancia de llançament.
Encara que un equip falli el llançament del bolig, jugarà la primera bola.
Per llançar el bolig es disposa d'un (1) minut, però el equip que ha guanyat el dret a
col·locar- lo per llançament infructuós del seu adversari ha de fer-ho immediatament.
És a dir no pot estar pensant on col·locar-lo.

-

Temps per jugar.
Totes les partides es disputaran a 13 punts i/o a un temps limitat de 1 hora (primera
divisió) i 45 minuts per la resta de divisions. (Llevat que l'Organització hagués de
modificar els horaris per motius excepcionals).
Tant en partides a 13 punts o a temps limitat, només disposem d'1 minut per jugar la
bola, o jugar el bolig. En cas de pèrdua de temps s’aplicaran les sancions previstes en
l'art. 35, amb la novetat que: La sanció (targeta groga) per excés de temps s'aplicarà
al conjunt de l'equip.

-

Actitud dels jugadors i dels espectadors durant la partida
Durant el temps reglamentari que disposa un jugador per llançar la bola, els jugadors i
espectadors han de guardar el màxim silenci possible i només els seus companys
poden col·locar-se entre el bolig i la circumferència de llançament però als laterals de
la pista. Per tant i per raons de seguretat, està totalment prohibit col·locar-se entre la
circumferència i el bolig i a més es respectarà la distància d'1 metre al voltant del
bolig.

Els adversaris s'han de col·locar més enllà del bolig o per darrere del jugador, i a una
distància de 2 metres com a mínim d’un o un altre i en un costat, i no poden caminar ni
gesticular ni fer res que pugui molestar al jugador que va a llançar.
Els jugadors i/o entrenadors que no respectin aquestes normes podran ser expulsats de
la competició, si després de ser amonestats per l'àrbitre persisteixen en aquesta actitud.
-

Mesura de punts.
Quan calgui fer el mesurament d'un punt aquest només ho podrà fer el àrbitre i sempre
a petició dels capitans de les tripletes que estan jugant.
Quan l’àrbitre efectua el mesurament els jugadors han d'estar com a mínim a 2 metres.
Si no s'incorre en possible sanció.
Qualsevol que sigui l'ordre de les boles a mesurar i el moment de la jugada, l'àrbitre
podrà ser consultat i la seva decisió serà inapel·lable.

-

Boles aixecades
Es prohibeix als jugadors agafar les boles llançades abans del final de la jugada.
En finalitzar una jugada, tota bola retirada abans de procedir al recompte de punts
serà nul·la. No s'admetran reclamacions sobre aquest punt.
Si un jugador recull les seves boles del terreny de joc mentre que els quedin boles als
seus companys, aquests últims no estaran autoritzats a jugar-les.

Sistema de competició.
Segons les inscripcions i les classificacions de la temporada anterior, les tripletes se agrupen
per nivells i divisions. El sistema de competició son lliguetes directes o a doble volta.
-

El sistema de Puntuació dels partits serà:
3 punts per partit guanyat
1 punt per partit empatat
0 punts partit perdut
-1 punts per partir no presentat

-

En cas d’empat entre 2 o més tripletes en la classificació general, la tripleta
guanyadora es decidirà per la diferència de punts particular entre elles, i si persistís
l’empat, per la diferència de punts general entre elles.

Us recordem la obligatorietat d’arribar a la instal·lació al menys
30 minuts abans de la hora senyalada d’inici de partit.

Canvis de categoria i jugadors suplents
-

-

Els clubs que tingueu tripletes en diferents categories, podeu fer ús del dret de pujar
jugadors de categoria inferior a una superior fins un màxim de tres vegades, sempre i
quan el jugador no jugui a la mateixa jornada en dos categories diferents.
Si es produís aquest cas es donaran els partits com a perduts i a partir d’aquesta el
jugador formarà part de l’equip de categoria superior.
Els jugadors suplents només podran jugar en una tripleta a la mateixa jornada i sempre
dins del nivell en el que estan inscrits.

Ascens i descens de divisió
L’ascens i el descens de divisió son obligatoris pel campió i per l’últim classificat de cada
grup. Si hi ha suficients canvis de jugadors que puguin modificar el nivell de l’equip i
comportar l’anul·lació d’aquesta norma es verificarà per part dels tècnics de la Federació.

Sancions esportives
Article 35
Els jugadors que no respectin les normes de joc (reglament) incorreran en les sancions
següents:
1.- Amonestació. Que oficialment és marcada per la presentació per part de l'àrbitre d'una
targeta groga al culpable.
No obstant això una targeta groga per excés del temps, aquesta recau sobre el conjunt
dels jugadors de l'equip culpable. Si un d'aquests jugadors ja té una targeta groga, serà
imposada la supressió d'una bola per a la mà en joc, o per a la mà següent si no tenen
més boles per a jugar.
2.- Anul·lació de la bola jugada o a jugar. Que oficialment és marcada per l’àrbitre per la
presentació d'una targeta taronja al culpable.
3.- Expulsió del jugador culpable de la partida. Que oficialment és marcada per la
presentació per part de l'àrbitre d'una targeta vermella al culpable.
4.- Desqualificació de l'equip culpable.
5.- Desqualificació de tots dos equips en cas de connivència.
L'amonestació és una sanció que només pot ser mostrada després de la comprovació
d'una infracció. No pot ser considerada com una amonestació oficial, la informació
donada als jugadors al principi de la competició, o al principi de la partida perquè es
respecti el reglament.
Per tant es amonesta sempre amb una groga.
S’anul·la una bola jugada o per jugar amb una taronja.
I s'expulsa de la partida amb una vermella.

Sancions per comportament inapropiat
Article 39.
El jugador culpable d’incorreccions i, amb més raó, el que fos culpable de violència verbal
o física cap a un dirigent, un àrbitre, altre jugador, entrenador o un espectador incorrerà
en una o vàries de les sancions que recull el reglament de la FED i el reglament disciplinari
de la FCP i que segons la gravetat de la falta comesa pot derivar des de la suspensió
temporal d'un (1) a tres (3) partits, fins a l’exclusió temporal de la competició. Aquesta
disposició també s’aplicarà als entrenadors i/o delegats.

En tot cas, el Comitè de Competició de la Federació valorarà i decidirà en última instància.
El Comitè te jurisdicció dins de tot el recinte esportiu i durant tot el horari de competició i
podrà actuar de ofici, amb testimonis i/o persones que denunciïn, per tant no
necessàriament han de estar els fets descrits al acta del partit per imposar sancions.

Entrenadors: obligacions i drets
-

Cada equip es responsable del control de l’adversari (llicencies, categories, terreny de
joc, boles, uniformitat, etc.)
Per a que una reclamació sigui admesa, ha de haver estat feta a l’àrbitre.
Si s’interposa una vegada que el resultat ha estat decidit no podrà ser admesa.

Arbitres
Article 40
- Els àrbitres designats per la Federació per a dirigir les competicions, estan encarregats
de vigilar l'estricta aplicació d’aquest reglament de joc, tant a nivell tècnic com a
moral.
- Estan autoritzats per a expulsar de la competició a tot jugador o equip que refusi
acceptar la seva decisió.
- Els espectadors, titulars de llicències, que pel seu comportament provoquin incidents
sobre el terreny de joc, seran subjectes d’informe de l’àrbitre a l’organisme federatiu,
on el Comitè de Competició decidirà sobre les sancions a efectuar.
- En cap cas s’acceptaran reclamacions sobre actuacions arbitrals.
També us volem recordar que existeix Un Codi Ètic, elaborat pels responsables esportius
dels Clubs i els propis professionals de la Federació ACELL, que regula tots aquells
aspectes no contemplats en el reglament esportiu, com ara comportaments i/o actituds i
de aplicació a tota la comunitat esportiva: entrenadors, àrbitres, organització i públic en
general.

INSCRIPCIONS I/O NOVES ALTES

❖

La documentació necessària per donar d’alta a un jugador es la següent:
▪
▪
▪
▪
▪

Fitxa Federativa d’inscripció
Autorització paterna
Certificat mèdic
Certificat de disminució
Fotos carnet (1)

El Certificat de disminució es imprescindible per donar d’alta un esportista o per
renovar la fitxa, segons decisió de Junta Directiva ratificada per l’assemblea de clubs.
No seran admeses documentacions incomplertes o incorrectament omplertes.
❖ Un cop lliurada personalment la documentació a les oficines de Gran Via, podeu
demanar el que ho desitgi un certificat de recollida amb la data i la documentació
presentada una vegada revisada aquesta.
❖ En cas d’enviar la documentació per correu, aquesta ha de ser certificada i no ens fem
responsables de que tot arriba correctament, ja que no es pot verificar amb la persona
del Club a l’obrí el sobre i evidentment no serà lliurat cap certificat i tot el que manqui
s’haurà de tornar a enviar o portar-ho.
❖ No serà admesa cap documentació per fax ja que hem de tenir als documents
originals (assegurances, responsabilitat civil )
❖ L’alta es serà efectiva als quinze dies de presentació dels papers.
❖ No es donaran fitxes en mà als llocs de competició.
❖ Cap jugador, entrenador i/o delegat no podrà participar sense tenir la documentació
correcta i per tant la fitxa al seu poder.

Carme Chalmeta
Responsable Lliga Cat. de Petanca-ACELL

