NORMES GENERALS DE LA
LLIGA PROVINCIAL 2022
DISPOSICIONS GENERALS
Art.1. El Campionat de lliga provincial, es regirà per la present normativa i el que no estigui
recollit, pel reglament oficial de la petanca de la FEP
Art.2. El Campionat es jugarà, club contra club a doble tornada (a camp propi i camp
contrari).
Art.3. EL JOC
ÀREES DE JOC I TERRENYS REGLAMENTARIS .
3-1. La petanca es practica sobre tota mena de superfícies.
A). Una àrea de joc comprèn un nombre indeterminat de terrenys limitats per fils (cordes) el gruix
del qual no influeixi en el bon desenvolupament del joc. En els terrenys de joc, no estarà permès
posar obstacles no naturals de cap tipus (pedres, fustes, monticles, plaques de ciment al
descobert o altres de similars).
B). La grava de les pistes no han de ser superior a 20 mm i les cordes de línia de pèrdua no
excedeixi un gruix de 0,5 mm.
C). Sobre el terreny de joc no hi ha d'haver impediments per a un mesurament en condicions
normals.
3-2. Igualment, no es permetrà les voreres de les pistes havent-lo d'esmenar amb la màxima
urgència i sota cap concepte es podrà modificar els terrenys de joc una vegada començada la Lliga a
excepció de la Irregularitat esmentada, si existís. El club que incompleixi aquestes normes serà
sancionat i en cas de reincidència podria suposar la pèrdua del partit, segons el Reglament
Disciplinari de la FCP.
3-3. Les partides es jugaran a qualsevol de les pistes dels terrenys declarats pels Clubs, en les quals
ha d'estar permès entrenar mitja hora abans del començament de la competició.
3-4. Les dimensions mínimes dels terrenys de joc són de 15 x 4 m. llevat que la FCP hagi autoritzat
excepcionalment una altra mesura. La situació dels terrenys, no es podrà variar excepte casos de
força major i d'acord amb el delegat contrari, fent-ho constar a l'acta del partit. Les federacions
poden permetre als organitzadors altres derogacions a les dimensions que no siguin inferiors a 3 m.
d'amplada i 12 m. de longitud.
3-5. Si un Club disposa de diverses pistes reglamentàries, podrà jugar els seus partits de lliga en les
que vulgui, sempre que compleixin la normativa vigent.
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3-6. Tot club, que disposi de pistes reglamentàries i d'altres que no ho són, haurà de jugar
obligatòriament a les primeres a excepció de causes de força major.
3-7. En cas que l'equip local no deixés entrenar-se als terrenys de joc on s'ha de jugar, el tècnic
visitant ho ha de fer constar a l'acta, la qual ha de passar al Comitè de Competició.
3-8. Per delegació del Comitè de Competició, els àrbitres podran no trobar conforme els terrenys de
joc i fer que es juguin les partides en terrenys annexos si fos necessari, si no és possible, podran
suspendre el partit el qual es jugarà el dissabte següent al terreny neutral a determinar per la FCP.
3-9. (Regl. Inter. Art. 5, “terrenys reglamentaris”) Per decisió del comitè d'organització o de l'àrbitre,
els equips es poden veure obligats a jugar en un terreny delimitat. En aquest cas, la pista ha de tenir
les dimensions mínimes següents: 4 m. d'amplada i 15 m. de longitud per als campionats nacionals i
les competicions internacionals.
Per a altres competicions, les federacions poden permetre als organitzadors altres derogacions
relatives a les dimensions, que no siguin inferiors a 12 m. x 3 m.
3-10. És obligatori que tots els equips estiguin degudament uniformats amb l'uniforme dels seus
respectius clubs i que tots els components de la tripleta participin amb la uniformitat IGUAL
(prohibició d'usar texans, malles i samarretes de tirants).
Art.4. TEMPS PER JUGAR – PUNTUACIÓ.
4-1. Les partides es jugaran a 13 punts o a temps 60 minuts sense mans addicionals (en totes les
categories, excepte la divisió d'honor masculina i femenina) i el temps per jugar la bola o el
llançament del bolig serà de 1 minut.
A). En cas d’acabar empatades s’efectuarà la mà de desempat.
B). El bolig no es podrà considerar nul (fora de joc) si els dos equips tenen boles per jugar. Si per
alguna circumstància el bolig surt fora del terreny de joc, es tornarà a la seva posició original, si no
es va marcar (obligació dels jugadors de marcar-lo), l'àrbitre el dipositarà al terreny de joc el més
proper possible de la seva posició original. En cas que només un dels dos equips tingui boles per
jugar, si el bolig surt fora del terreny de joc, es considerarà nul i per tant la partida acabada, sent
guanyador l'equip que tingués boles per jugar
C). El temps de les partides en divisió d'honor masculina i femenina és de 60 minuts més dues mans
addicionals
4-2. El començament i finalització de les partides s’efectuarà amb una botzina o alarma,seran
responsables els dos Tècnics.
4-3 El rellotge obligatòriament ha d'estar en lloc visible .
4-4. El bolig es llençarà una sola vegada. En cas de no ser vàlid serà lliurat a l'equip contrari que el
col·locarà on vulgueu en condicions reglamentaries, i s’haurà de fer immediatament (el temps
màxim és aproximadament de 10 segons.)
4-5. Cap esportista no podrà jugar amb guant.
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4-6. Una jugada es considera iniciada (a les partides a temps), quan l'última bola de la mà precedent
s'ha aturat.
4-7. Que la circumferència de llançament estigui a 1 metre com a mínim de tot obstacle i a 1,5
metres d'una altra circumferència utilitzada o d'un bolig d'una altra partida.
4-8. En tots els casos, les circumferències han de ser marcades abans del llançament del bolig.
A). (Nota : l'esportista que llançarà la primera bola sense marcar la circumferència serà amonestat
verbalment, si reincideix se li aplicarà l'article 35.)
B). Els esportistes tenen l'obligació de marcar la posició del bolig inicialment i, en cas que hi hagi
algun moviment durant el desenvolupament de la mà. No s'admet cap reclamació del bolig que no
estigui marcat i l'àrbitre només es pronunciarà sobre la posició del bolig.
(Nota : l'esportista que jugui la primera bola sense marcar el bolig serà amonestat verbalment per
l'àrbitre; l'esportista que amb la seva bola mogui el bolig i no marqui el bolig serà amonestat
verbalment per l'àrbitre; en tots dos casos, si reincideixen s’aplicarà l'article 35, en cas que l'àrbitre
vegi qui comet la infracció (en cas que l'àrbitre no el vegi, amonestarà el que disputi la primera
bola).
4-9 . Que el bolig estigui a 50 centímetres, com a mínim, de tot obstacle, de la línia de fons del
terreny i a 1,5 metres d'un cercle o d'un bolig utilitzat.
4-10. A la jugada següent, el bolig serà llançat des del punt on es trobava abans de ser desplaçat,
sempre que estigués marcat, en cas contrari es jugarà des de i per on va sortir.
4-11. Es pot jugar amb boles de diferent pes i diàmetre amb la condició que estiguin homologades.
4-12. Considerarem com a obstacle qualsevol tauler, vorera, pedra, etc. que estigui a menys de 20
centímetres de les línies de pèrdua).
4-13. És prohibit als esportistes agafar les boles abans del final de la mà.
A). Si un esportista recull qualsevol bola dins del terreny de joc mentre els quedin boles als
companys, aquests no estaran autoritzats a jugar-les.
B). Si l'esportista recull qualsevol bola fora del terreny de joc i se la queda a la mà mentre quedin
boles per disputar, serà amonestat d’acord l’article 35).
Art.5. ACTITUD DELS ESPORTISTES.
5-1. L'actitud dels esportistes i dels espectadors durant la partida, durant el temps reglamentari que
disposa un esportista per llançar la seva bola, els espectadors i esportistes hauran de guardar el
màxim silenci possible.
A). Els adversaris no han de caminar ni gesticular ni fer res que pugui molestar al esportista. Només
els seus companys es poden col·locar entre el bolig i la circumferència.
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B). Els adversaris s'han de col·locar més enllà del bolig o darrere de la circumferència i a una
distància de 2 metres com a mínim d'un o altre i en un costat. Els esportistes que no respectin
aquestes regles podran ser expulsats de la competició, si després de ser amonestats per l’àrbitre
persisteixen en la seva actitud.
Art.6. PRESENTACIÓ DE CLUBS I ESPORTISTES
6-1. L'hora del començament del partit Lliga; divisió d'honor masculina i femines (totes les
divisions): serà a les 10 hores sense descans, en categoria masculina (1a, 2a, 3a, 4a i 5a)
començament a les 9 hores.
*(el començament dels partits serà rigorós al compliment dels seus horaris previstos).
6-2. Penalització per absències d'equips: L'hora del començament, serà la indicada per al
campionat, si un equip es presenta als terrenys de joc després de l'hora de començament o del toc
del xiulet de començament de la partida, la penalització per absència de un equip a la primera
partida o quan es reprengui la competició en diferents jornades (matí i tarda), serà un punt en els
primers 5 minuts, i a partir d'aquí un punt per minut.
És a dir, quan hagin transcorregut 18 minuts, l'equip que no ha comparegut haurà perdut la partida
per 13-0.
A les partides successives, en cas d'incompareixença d'un equip, la penalització serà d'un punt per
minut.
És a dir, quan hagin transcorregut 13 minuts, l'equip que no hagi comparegut haurà perdut la
partida per 13-0.
*Un equip incomplet, té l'obligació de començar la partida sense l'esportista absent.
6-3. L'equip o esportista absent 30 minuts després de l'hora de començament o del toc del xiulet de
començament del partit, serà eliminat del matx.
6-4. Si transcorregut 15 minuts del començament de la partida, es presentés un esportista absent,
no podrà participar ja en aquesta partida i només serà admès a partir de la partida següent, sempre
que estigui inscrit a l'acta prèviament amb el seu equip al començament de la competició .
6-5. En cas que es presentés l'esmentat full de renovació, però estigui segellat amb data no
reglamentària (deu dies abans), s'amonestarà el club i en cas de reincidència es considerarà
alineació indeguda dels esportistes, i el club infractor serà sancionat amb una multa econòmica de
cinquanta euros (50 euros) la primera vegada, i en el cas de reincidir se sancionarà el club infractor
amb la pèrdua de les partides jugades per l’esportista o esportistes implicats, per considerar falta
molt greu.
6-6. Un esportista inscrit a l'acta, si no té la llicència en vigor (jugui o no) es considera alineació
Indeguda, es donarà per perdut el partit, per la qual cosa se sancionarà el club amb una multa
econòmica de cinquanta euros (50 euros).
A). Igualment els esportistes que emetin la seva llicència durant el període de la lliga i que no
estiguin incorporats al full de grup corresponent, hauran de incorporar-los amb la màxima urgència,
ja que en cas contrari, seran amonestats la primera vegada i en cas de reincidència es considerarà
també alineació indeguda, sent sancionant el club infractor amb una multa econòmica
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de cinquanta euros (50 euros) i amb la pèrdua de les partides que hagin guanyat els seus tripletes,
atorgant-les als clubs contrincants.
6-7. Els tècnics dels clubs tenen l'obligació de comprovar i seran els responsables que els
esportistes estiguin correctament uniformats (tots els pantalons han de ser iguals (curts o bé
llargs), essent tot l'uniforme del mateix gènere i color i amb el corresponent escut del club, no sent
reglamentari els pantalons texans i de la revisió de les llicències. Els Clubs que participin en més
d'un Grup hauran de presentar obligatòriament la còpia segellada per la Delegació Territorial de la
relació d'esportistes inscrits al Grup juntament amb les llicències.
6-8. Tots els clubs podran nomenar un tècnic, que obligatòriament ha de tenir la llicència federativa
de l'any en curs pel club que estigui representant, podent aconsellar la realització de jugades a les
partides que s'estiguin jugant, però mai des de dins de la pista. Si aquest tècnic és esportista
d'alguna de les tripletes, no pot abandonar la partida en cap moment i només pot intervenir en les
altres partides, quan hagi finalitzat la seva.
6-9. El tècnic de joc haurà de portar un braçalet que l'identifiqui com a tal i haurà de ser comunicat
al tècnic de l'equip contrari abans de començar el joc.
6-10. Només hi podrà haver un tècnic per equip.
6-11. El tècnic local, serà el responsable de la correcta organització del partit i conjuntament amb el
tècnic visitant, revisaran les llicències, controlaran el temps de durada de les partides i anotaran a
l'acta totes les incidències que poguessin succeir (expulsions, tripletes incompletes o no
presentades, etc.). És obligatori emplenar l'acta a l'inici de la trobada i signar-la al final de la
trobada.
6-12. És obligatori emplenar l'acta a l'inici de la trobada i signar-la al final de la trobada.
6-13 . L'acta ha d'estar sempre signada pels tècnics, si alguna de les persones obligades a la
signatura de la corresponent acta no ho fes, serà sancionada pel Comitè de Competició i Disciplina, i
si algun dels tècnics hagués de fer algunes observacions o irregularitats que hagin succeït durant el
desenvolupament del partit, ho podrà fer als annexos habilitats i remetre-ho al Comitè de
Competició.
6-14. Per a qualsevol mesurament de punts, caldrà sol·licitar la presència dels TÈCNICS, si no
estiguessin jugant, o bé, DOS ESPORTISTES (un de cada equip que estigui inscrits a l'acta) que
decidiran quina és la bola guanyadora. Si per qualsevol circumstància se sol·licita la presència d'un
sol tècnic per mesurar, la seva decisió serà inapel·lable, només es podrà consultar el jutge-àrbitre si
fos present en aquell moment.
6-15. L'original de l'acta del partit s'haurà d'enviar a la FCP el mateix dia per correu normal (no
s'admeten certificats), o bé dipositar-la dins dels tres dies següents a la federació, per tal que es
puguin verificar els resultats. L'acta ha d'estar emplenada en la seva totalitat, amb la lletra llegible i
sense ratllades, amb els noms dels clubs a la capçalera, amb els noms dels tècnics a la part dreta i
sense ometre cap resultat de les rondes, del contrari serà sancionat el club infractor amb una multa
econòmica de VINT EUROS (20 Euros) i s'amonestarà al tècnic del club local la primera vegada,
podrà comportar-hi una sanció, en el cas de reincidència.
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6-16. En acabar el partit, els dos tècnics certifiquen de mutu acord el resultat del partit, el qual serà
introduït a l'APP i enviat (el resultat serà inamovible) de no enviar el resultat immediatament podria
comportar una sanció econòmica o la pèrdua d'un a tres punts de la classificació, en cas de
reincidència.
6-17. L'incompliment de l'enviament de l'acta a la data correcta serà motiu d'amonestació la
primera vegada, i en cas de reincidència podria comportar una sanció econòmica o la pèrdua d'un a
tres punts de la classificació, obrint-li expedient disciplinari segons el reglament de la FCP.
6-18. PUNTUACIÓ DELS PARTITS
Partit guanyat………. 3 punts.
Partit empatat…...… 1 punt.
Partit perdut……..…. 0 punts.
Art.7. VENCEDORS, PROMOCIONS, ASCENSOS I DESCENSOS .
7-1. Serà vencedor de cada grup, el club que més punts sumi en acabar el campionat.
En cas d'empats entre clubs:
Empat entre dos clubs
7-2. "Si al final del campionat resultés empat entre dos clubs, es resoldrà per la major diferència de
tants a favor, sumats els en pro i en contra, segons el resultat dels dos partits jugats entre ells ; i,
sent aquella idèntica, en favor del club que hagués obtingut més tants a favor."
Empat entre més de dos clubs
7-3. Si al final del campionat resultés empat entre tres o més clubs, es resoldrà per la major
diferència de tants a favor, sumats a favor i en contra tenint en compte totes les trobades del
campionat (classificació general). En cas de ser novament idèntica, el desempat es resoldrà a favor
del club que hagués obtingut més tants a favor."
7-4. Per als descensos i la promoció, s'aplicarà el mateix sistema (art. 7-2 i 7-3).
7-5. Si persisteixen els empats es resoldrà pel total de les partides de la classificació general, de
totes les trobades del campionat.
7-6. A cada jornada es podran inscriure quatre (4) reserves a la categoria masculina i de tres (3)
reserves en femenina que podran entrar en joc en el transcurs de la partida sempre que s'hagi
acabat la mà, (el tècnic podrà fer ús de les reserves com cregui oportú, a qualsevol de les tripletes)
els esportistes substituïts podran tornar a jugar només a la tripleta precedent. Els canvis s'han
d'anotar obligatòriament a l'acta quan s'efectuen.
7-7. Tot club que disposi de més d'un grup en divisions superiors, podrà alinear a la divisió superior
esportistes de les divisions inferiors, ( NO EXISTIRAN COMODINS ) es podrà completar el grup per
falta d'esportistes, per jugar el partit, amb esportistes de grups inferiors .
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7-8. Només podrà jugar un esportista de categoria inferior en una superior 2 vegades màxim (mai
d'un grup superior a un inferior), havent de fer servir un altre esportista diferent la propera vegada
que es necessiti.
7-9. Sempre que s'hagi de pujar a un esportista, s'hauran de portar els dos fulls de grup que
corresponguin al partit i a més d'haver-ho comunicat anteriorment a federació, altrament es donarà
per perdut el partit, per alineació indeguda i serà sancionant el club infractor amb una multa
econòmica de 50€.
7-10. Si un Club es presentés a jugar amb un esportista menys (11 en categoria masculina o 8 a la
categoria femenina, es farà constar en acta, i serà sancionat el club infractor amb una sanció
econòmica de VINT EUROS (20 EUROS) la primera vegada, amb sanció econòmica de QUARANTA
EUROS (40 EUROS) la segona vegada i en cas de reincidir una tercera vegada s'obrirà expedient,
d'acord amb el reglament disciplinari de la FCP per considerar-se falta molt greu, la no presentació
d'un esportista o un club a una competició oficial.
7-11. En cas que un Club es presentés amb una o diverses tripletes menys a les reglamentades,
s'haurà de fer constar a l'acta, adjudicant-se l'equip contrari les partides corresponents que havia de
jugar amb les tripletes absents pel tempteig de 13 a 0, sent sancionat econòmicament l'equip
infractor amb QUARANTA EUROS (40 EUROS) la primera vegada, amb CINQUANTA EUROS (50
EUROS.) la segona vegada i en cas de reincidir una tercera vegada es obrirà expedient d’acord amb
el reglament disciplinari de la FCP per considerar-se falta molt greu, la no presentació d’una o
diverses tripletes a una competició oficial.
7-12. A la lliga, l'acta del partit s'ha d'emplenar totalment al començament amb tots els esportistes,
un cop començat el partit, no es podrà afegir cap jugador.
7-13. Ascendiran a la divisió superior els equips campions de cada grup.
Promocionaran per ascendir a la divisió superior, els equips classificats en segon lloc del grup,
inclosos els grups de 1a.
7-14. Descendiran a la divisió inferior els equips classificats en 7a i 8a posició del seu grup.
7-15. Promocionaran per no descendir a la divisió inferior els equips classificats en 5a i 6a posició
del seu grup inclosos els grups de la divisió d'honor.
7-16. En cas que una vegada finalitzada la lliga, es retirés un equip o no s'inscrigués en la temporada
següent, serà repescat l'equip d'aquesta divisió que tingui la major puntuació i hagi perdut la
promoció o els segons classificats de la divisió inferior si no quedessin del primer supòsit.
7-17. Cap club no podrà tenir dos equips en un mateix grup, però si podrà tenir-los a la mateixa
divisió. Si un equip que hagués quedat campió no pogués ascendir, ascendirà el segon classificat.
7-18. El primer partit de la Promoció es jugarà al camp de la divisió superior. En cas d’igualtat total
dels dos equips, es jugarà un tercer partit en camp neutral, a decidir per la Delegació de
Barcelonesa.
7-19. No podrà participar a la promoció cap jugador que estigui inscrit en un grup superior.
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7-20. Un equip es pot retirar de la promoció, sense que això comporti una altra sanció que la pèrdua
de la promoció.
7-21. En la promoció de 1a masculina per ascendir a la divisió d'honor, es farà amb tres tripletes
més tres reserves.
Art.8. PARTITS AJORNATS, ABANDONAMENTS I INCOMPARECÈNCIES
8-1. NO ES PODRAN AJORNAR PARTITS DE MUTU ACORD, sense el consentiment del Comitè de
Competició i Disciplina.
8-2. Es podrà de mutu acord avançar partits (excepte les 2 darreres jornades), sempre amb
autorització del Comitè de Competició i Disciplina.
8-3. En cas que algun dels clubs afectats no es presentés al partit, malgrat la decisió del Comitè, es
sancionarà amb la pèrdua del partit per un resultat de 9 a 0 en categoria masculina i 5 a 0 en la
categoria Femenina, i la pèrdua de 3 punts de la classificació.
8-4. Les DUES últimes jornades de la Lliga no podran ser ajornades ni avançades sota cap concepte
excepte autorització pel Comitè de Competició i Disciplina.
8-5. Els clubs que decideixin abandonar un partit sense haver conclòs el mateix i no havent-hi motiu
aparent o justificat, el Comitè de Competició analitzarà aquests motius i en podria prendre la
decisió per donar per perdut el partit.
8-6. El Comitè de Competició no acceptarà com a justificable per a l'ajornament o incompareixença d'un
partit, al·legar manca d'esportistes , tret que es justifiqui (amb documentació en 48 hores) i demostri per
part del club l'absència de set (7) esportistes en masculina i de cinc (5) en femenines, ja que els clubs estan
obligats a inscriure al grup un total de divuit (18) esportistes en masculina i catorze (14) en femenina.

Si un Club inscriu menys esportistes, ha de tenir en compte que, per a un ajornament per força
major, el grup és com si tingués complet com recull aquesta norma.
8-7. Si un equip és expulsat de la Lliga o se'n retira voluntàriament una vegada començada la lliga,
els partits que hagués disputat seran anul·lats i es considerarà com si el Grup hagués estat
incomplet des de l'inici del Campionat.
8-8. La retirada d’un equip a la lliga (una vegada que han estat presentats els grups a la federació),
suposarà el descens a la darrera categoria en la temporada següent.
8-9. Tot equip retirat o expulsat serà sancionat amb una multa econòmica de 300 EUROS, perdrà la
categoria i se li obrirà expedient disciplinari segons el reglament de la FCP.
8-10. Si un club tingués esportistes convocats (SEMPRE MÉS DE DOS ESPORTISTES CONVOCATS) per
a Tornejos (Nacionals/Internacionals) o bé seleccionats per (FCP – FEP) podrà sol·licitar,
l'ajornament per escrit i posar-se d'acord amb l'altre club, per a la disputa del mateix, tenint en
compte que el partit ha de disputar-se dins dels set dies següents o bé avançar-ho. En cas que el
contrari no accedís o no hi hagués acord en la data per disputar-lo, serà el Comitè de Competició, el
qual decidirà si accepta l'ajornament i en cas afirmatiu la nova data.
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8-11. Els ascensos seran obligatoris (per ser campió) en cas contrari es produirà el descens a la
darrera categoria.
8-12. Cap partit no es podrà jugar una vegada finalitzada l'última jornada de Lliga excepte cas
extrem que dictaminarà el Comitè de Competició de la FCP. L'incompliment d'aquesta norma
comportarà una sanció econòmica de CENT EUROS (100 EUROS) als clubs infractors.
8-13. Si el partit se suspengués per força major el mateix dia de joc i als terrenys de l'equip local,
caldrà emplenar l'acta i remetre's a la FCP.
8-14. Caldrà esperar un temps mínim de 50 minuts per suspendre un partit, per incompareixença
o inclemències del temps.
8-15. Si aquest partit fos suspès una vegada iniciades les partides, s'hauran d'anotar a l'acta els
resultats de les partides finalitzades, així com els resultats parcials de les partides no concloses
reprenent el partit en la data que acordin els tècnics, o el Comitè, amb els resultats indicats. En
aquest cas, no es podrà fer cap canvi en la posició de les tripletes ni dels esportistes; podent
participar en la represa de la trobada tots els esportistes amb llicència a la data de la suspensió i
inscrits en el grup corresponent en aquesta data.
8-16. Totes les incidències que hi pugui haver a la Lliga Provincial i que no estiguin estipulades en
aquestes normes, passaran per a la seva anàlisi i decisió al Comitè de Competició i Disciplina.
8-17. Les delegacions territorials hauran de cobrar una quota d’inscripció per cada grup masculí,
femení o juvenil que vulguin participar en el campionat de Lliga.
L'esmentada quota, prèvia aprovació a l'Assemblea de cada Territorial, no podrà ni baixar ni excedir
els paràmetres indicats a continuació
LLIGA MASCULINA:
LLIGA FEMENINA:

Màxim 42 euros Mínim 30 euros
Màxim 42 euros Mínim 30 euros

Art.9. HORARIS, GRUPS I INSCRIPCIONS
9-1. Des de les 9 hores fins a finalitzar el partit, es farà un descans de quaranta-cinc minuts en
finalitzar l'última partida de la primera ronda.
Lliga femenina: l’inici serà a les 10 hores sense descans.
L'hora d'inici i finalització de totes les partides s'haurà d'anotar a l'acta sota l'apartat “Terreny de joc
(deficiències)”
Grups Lliga provincial
9-2. Els grups de la Divisió masculina seran de (8) equips de quatre (4) tripletes cadascun, jugant
tots contra tots en diferents camps, segons consta a l'imprès federatiu.
Els grups de la Divisió femenina seran de (8) equips cadascun, jugant tres (3) tripletes per equip, tots
contra tots i en diferents camps, segons consta a l'imprès federatiu.
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Inscripció
9-3. Cada club ha d’inscriure obligatòriament 18 esportistes per grup, excepte D. d'Honor i lliga
femenina de 14 jugadors/es. En cas que algun esportista ascendís a un grup superior, encara que
sigui de la mateixa divisió, haurà d'efectuar aquest canvi a la delegació de Barcelona o a les
delegacions comarcals, amb una antelació de 72 hores, presentant els fulls originals dels grups
que son motiu de variació.
9-4. Als grups de la divisió d'honor (masculina i femenina) i lliga femenina es podrà inscriure
un màxim de tres (3) reserves.
En els grups de la divisió masculina, es poden inscriure quatre (4) reserves.
Art.10. NORMES PARTICULARS DE LA LLIGA MASCULINA I DE LA DIVISIÓ D'HONOR
A). Categoria
Divisió d'Honor constarà de 1 Grup de 8 equips
1a Divisió, constarà de 2 Grups de 8 equips
2a Divisió, constarà de 4 Grups de 8 equips
3a Divisió, constarà de 8 Grups de 8 equips
4a Divisió, constarà de 16 Grups de 8 equips
5a Divisió, constarà de 6 Grups de 8 equips
B). Llicències
Els esportistes que juguin a D. d'Honor. 1a, 2a Divisió, serà obligatori que tots els esportistes inscrits
tinguin tramitada la llicència homologada o llicència autonòmica plus lliga ( en DH llicència de 1a ),
els clubs que incompleixin aquesta norma seran amonestats la primera vegada i en cas de
reincidència seran sancionats, a 3a, 4a i 5a Divisió, els esportistes podran participar indistintament
amb llicències homologades, autonòmiques i autonòmica plus lliga.
(Desapareix l'homologació en 3a categoria masculina)
Les llicències homologades tindran format digital, per la qual cosa cada esportista l'haurà de portar
a qualsevol dispositiu per presentar-la en el moment requerit.
C). El play-off de la lliga catalana es durà a terme a les instal·lacions (l'equip campió de la lliga
regular).
Art.11. NORMES PARTICULARS DE LA LLIGA FEMENINA I DE LA DIVISIÓ D'HONOR
A). Categoria
Divisió d'Honor constarà de 1 Grup de 8 equips
1a Divisió, constarà de 2 Grups de 8 equips
2a Divisió, constarà de 4 Grups de 8 equips
3a Divisió, constarà de 6 Grups de 8 equips
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B). Llicències
Divisió honor, 1a i 2a Divisió, serà obligatori que totes les esportistes inscrites tinguin tramitada la
llicència homologada o llicència autonòmica plus lliga, els clubs que incompleixin aquesta norma
seran amonestats la primera vegada i en cas de reincidència seran sancionats, a 3a Divisió les
esportistes podran participar indistintament amb llicències homologades, autonòmiques i
autonòmica plus lliga.
Les llicències homologades tindran format digital, per la qual cosa cada esportista l'haurà de portar
a qualsevol dispositiu per presentar-la en el moment requerit.
Aquesta llicència tindrà validesa per a tota una temporada i només es permetrà un canvi de Club.
A la categoria femenina no es jugarà el Play-off i es donarà per acabada la competició.
Art. 12. Article 35. SANCIONS.
12-1. Una targeta groga per excés del temps, recapta sobre el conjunt dels esportistes de l'equip
infractor. Si un esportista 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 que jugar.
12-2. Nota Esclaridora: les amonestacions per temps s'hauran d'efectuar només emprendre la
infracció, és a dir, una vegada transcorregut el minut.
Anul·lació de la bola jugada o a jugar; que oficialment és marcada per la presentació de l’àrbitre
d’una targeta taronja al infractor. (Nota : quan la bola jugada no mou res i surt de la pista,
s'anul·larà la propera bola a jugar de l'infractor.)
12-3. Està totalment prohibit fumar als terrenys de joc, incloent-hi les cigarretes electròniques.
(Nota: Aquestes infraccions, incloent beure begudes alcohòliques durant les partides, comportarà
l'expulsió automàtica de l'esportista infractor).
12-4. També està prohibit utilitzar el telèfon mòbil durant les partides. (Nota: Aquesta infracció
s'amonestarà segons l'article 39, és a dir, primerament targeta groga, i posteriorment, targeta
vermella, la qual comportarà l'expulsió de l'esportista infractor).
Art. 13. REVISIÓ DE BOLES, CONTROL ANTIDOPATGE I ALCOHOLÈMIA.
13-1. Sancions per boles no conformes i antidopatge .
L'esportista que incorri en qualsevol de les infraccions previstes pel reglament, serà exclòs
immediatament de la competició, així com el/s seu/s company/s d'equip. Les reclamacions per
característiques formulades pels esportistes seran admissibles abans del principi de la partida.
13.2. Les reclamacions referents a transformació o modificació seran admissibles durant tota la
partida, però només es podran formular entre dues jugades. Tot i això, a partir de la tercera
jugada, si la reclamació és sense fonament, significarà una penalització de tres punts que seran
afegits al tempteig de l'equip contrari.
13.3. L’àrbitre i el comitè de competició poden en tot moment controlar les boles d’un o diversos
esportistes.

Normes generals de la lliga de FCP Barcelona, 31 de agost de 2022
Pàgina 11

13-4. Hi haurà controls als esportistes, per la qual cosa és molt important que tots siguin conscients
i de la seva repercussió.
13-5. Quan un esportista doni positiu o es negui al control, l’equip serà eliminat de la competició.
Art. 14. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
14-1. Tot allò que en aquest reglament no s'esmenti taxativament es remetrà al que disposen els
Estatuts, al Reglament de Règim Intern o al Reglament de Joc i els altres reglaments, ordres i
instruccions emanades de la FCP que poguessin afectar-lo.
14-2. Tots els participants queden sotmesos a aquest reglament i el simple fet d'inscriure's per
participar implica la plena acceptació de tot allò que s'hi assenyala.
14-3. Competeix a tots, dirigents i esportistes, el desenvolupament normal d'aquesta competició
quant a organització i realització. Per tant, cal observar, en totes i cadascuna de les competicions
que s'organitzen, el compliment del codi ètic de la FCP i l'educació esportiva i social.
La vulneració d'aquests principis o altres, recollits al Reglament de Règim Intern o Disciplinari de la
FCP comportaran a mesures que consideri oportunes el Comitè de Disciplina de la FCP amb l'estudi
previ dels informes rebuts sobre qualsevol cas o fet ocorregut durant el desenvolupament de la
competició.
14-4. NOTES:
* La FCP com a màxima Entitat responsable de la PETANCA a CATALUNYA, té plena facultat per
introduir en aquest Reglament les modificacions que estimi oportunes, si les circumstàncies així
ho aconsellen.
** La participació a la lliga, suposa la cessió de drets d'imatge dels participants a l'organitzador.
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