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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS (TRIPLETES) 2023 

 
NORMATIVA 

                           
 
  CAPÍTOL 1. GENERALITATS 
 

1-1 El Campionat de Catalunya al Cto. España de Clubs per tripletes té àmbit autonòmic i, per 
consegüent, tenen dret a participar en els campionats esmentats tots els clubs afectes a la 
Federació Catalana de Petanca, en endavant F.C.P. 
1-2 Se celebrarà un per temporada en les categories Masculina 1a, Masculina 2a, Femenina i 
Juvenil (amb llicència homologada) i Masculina i Femenina (amb llicència autonòmica). 
 
1-3 Aquesta competició classifica als equips que participaran en la Fase Prèvia al Campionat 
d’Espanya de Clubs per tripletes de les categories homologades tal que així: 
 

● 1a ---Barcelona (14) – Girona (8) – Lleida (6) – Tarragona (4) 
● 2a ---Barcelona (16) 
● Femenina ---Barcelona  (16) 
● Juvenil--- Barcelona (tots) 

 
1-4 El desenvolupament dels campionats serà el que es determini en els capítols 3 i 4 de les 
presents normes. 

 
CAPÍTOL 2. LLICÈNCIES 

 
2-1 Tenir expedida la llicència vigent a 2023 i de la categoria acord a la competició. 

 
CAPÍTOL 3. PARTICIPACIÓ 

3-1. És condició indispensable per poder participar en el Ct. de Catalunya que els clubs participants 
en el mateix estiguin al corrent de les seves obligacions amb la F.C.P. en la temporada vigent i les 
anteriors i que els i les esportistes inscrits estiguin en possessió de la LLICÈNCIA vigent de la 
temporada de la qual es tracta. 

 
3-2. Els clubs participants presentaran les inscripcions dins del termini que la Federació Catalana 
de Petanca assenyali, havent de fer-se per escrit en els impresos confeccionats al seu efecte. Dites 
inscripcions es tramitaran pels canals disposats a tal efecte en el temps i la forma assenyalada.  

 
3-3. Les inscripcions hauran d’estar en poder de la F.C.P. amb anterioritat a la finalització del termini 
marcat en el calendari de les competicions que ha sigut aprovat en assemblea i comunicat a tots 
els Clubs. 

 
3-4. La competició es desenvolupa per la modalitat de tripletes (3 esportistes del mateix club). 
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3-5. Per efectuar un canvi a la tripleta, obligatòriament abans s’ha de passar per la taula de control 
per inscriure el quart jugador, podent jugar en tot moment (inclòs el suís) del campionat. 

 
3-6. Un canvi només durant la partida (no podent jugar cap esportista que anteriorment hagi jugat a 
una altra tripleta o a una altra categoria). 

 
3-7. No respectar dita premissa dona lloc a una infracció greu i a la desqualificació de la tripleta. 

 
3-8. A la Delegació de Barcelona, en tots els campionats de la categoria autonòmica, el  
podran jugar esportistes amb llicència autonòmica i homologada. 

 
3-9. Els juvenils poden estar assistits per tècnics amb llicència nacional o catalana (no  per 
delegats). 

 
 

CAPÍTOL 4. ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
 

4-1. Durant el desenvolupament del Ct. de Catalunya de Clubs s’aplicarà el reglament de joc oficial 
internacional vigent que va entrar en vigor el passat 1/1/2020. 

 
4-2. L’organització va a càrrec de la F.C.P., màxim organisme de la petanca a CATALUNYA. La 
F.C.P. podrà delegar l’organització a qualsevol Club prèvia sol·licitud i presentació d’un projecte 
per part del Club interessat. El dit projecte serà sotmès a aprovació per part de la junta directiva 
de la F.C.P. 

 
4-3. La F.C.P. serà l’encarregada de realitzar les inscripcions, sorteigs i quadrants d’enfrontaments 
i qualsevol altre aspecte general per a vetllar pel correcte desenvolupament de la competició. 

 
4-4. La feina de control del campionat anirà a càrrec del Comitè de Competició, el qual estarà 
format pels tres (3) membres pertanyents a la Junta Directiva de major rang de la FCP que 
assisteixin al Campionat, el responsable de competicions esportives, el jutge de taula i l’àrbitre 
principal del torneig. 

 
4-5. El sorteig se celebrarà als locals de la F.C.P. una vegada finalitzat el termini d’inscripció 
aprovat per el dit campionat i que prèviament es va comunicar als Clubs conjuntament amb el 
calendari de la competició. 

 
4-6. El Comitè català d’àrbitres de la F.C.P. serà responsable del nomenament dels mateixos per 
la dita competició. Seran els responsables de comprovar les llicències de jugadors/es, aixecar 
l’Acta Arbitral fent constar totes les anomalies o incidències sorgides durant les jornades en què 
tenen lloc el campionat, comprovar la correcta uniformitat de tots els esportistes participants, així 
com del correcte desenvolupament esportiu fent respectar el reglament de joc i les normes dictades 
per la F.C.P. perquè tot discorri pels vies normals de la deportivitat. 

 
4-7. És obligatori que tots els equips estiguin degudament uniformats amb la uniformitat dels seus 
respectius clubs i que tots els components de la tripleta participin amb la uniformitat IGUAL. 

 
4-8. És responsabilitat de la F.C.P. nomenar a les persones encarregades de la taula de control, 
les quals comptaran amb l'assessorament de la F.C.P. 
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4-9. El programa o calendari de la competició enviat als Clubs amb anterioritat a la celebració del 
campionat pot sofrir variacions el mateix dia de la celebració per causes justificades que afectin el 
normal desenvolupament de la competició. 

 
4-10. Trofeus o records: La F.C.P. entregarà els trofeus als esportistes dels 4 primers equips 
classificats a totes les categories el dia de la Final. Al Club Campió se li entregarà el seu 
corresponent trofeu a la gala de la Petanca.               

      
 
 

CAPÍTOL 5. SISTEMA DE JOC 
 

5-1. El sistema de joc o eliminatòries serà el de SISTEMA SUÍS I ELIMINACIÓ DIRECTA. 
 

5-2. En categoria juvenil, per jugar el campionat, els i les esportistes podran formar equip amb 
qualsevol club que els i les representi, sense haver de canviar la seva llicència. (Havent de tenir 
llicència pel dit Club, mínim un/a esportista, dels inscrits al campionat). 

 
5-3. A les partides, serà eliminat de la competició, l’equip que no estigui present al terreny 
de joc després de 30 minuts del començament o represa de les partides. 

 
5-4. Temps de joc: suís (45 minuts + 2 mans addicionals). Directes a 13 punts. 

 
5-5. El Tècnic/a (nacional o català/na) podrà desenvolupar la seva feina a un campionat 
(sènior o juvenil), si al començament del campionat s’ha inscrit com a tal amb un equip. 

 
5-6. Cap esportista podrà jugar amb guant a la mà de llançament de la bola.  

5-7. Cap esportista amb llicència de 2a podrà jugar el Ct. de Catalunya a 1a categoria. 

5-8. Als campionats, els Quarts de final, Semifinals i Finals es jugarà a 13 punts. (no pas a temps). 
 
 

5-9. Penalització per absències d’equips: L’hora del començament, serà la indicada pel 
Campionat, no hi ha temps de cortesia. 
Si un equip es presenta als terrenys després del toc del xiulet de començament de la partida, 
perdrà 1 punt per cada minut de retard, és a dir, si transcorren 13 minuts i l’equip no 
s’hagués presentat, haurà perdut la partida 13-0. 
*Un equip incomplet té l’obligació de començar la partida sense el jugador/a absent. 

 
5-10. 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. 

 
5-11. Que el bolig estigui a 50 centímetres, com a mínim, de tot obstacle, de la línia de fons del 
terreny de joc i a 1,5 metres d’un cercle o d’un bolig usat. 

 
5-12. El bolig es llançarà una sola vegada. En el cas de no ser vàlid serà entregat a l’equip   contrari 
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que el col·locarà allà on vulgui, en les condicions reglamentàries. 
 

5-13 Tots/es els i les esportistes disposaran d’1 minut pel llançament de cadascuna de les seves 
boles. El mateix temps regirà pel llançament del bolig després de cada jugada. 

 
5-14. Una jugada es considera iniciada tan bon punt el bolig ha sigut llaçat, sigui quina sigui la 
validesa del llançament. (Partides a 13 punts). 

 
5-15. A les partides a temps, es considera que la següent mà ha començat quan l’última bola de la 
mà precedent s’ha parat. 
 
Si al finalitzar el temps de les partides i les mans addicionals, existeix empat en el marcador, es 
jugarà una MÀ DE DESEMPAT, respectant el temps per jugar les boles. 
 
5-16. El bolig no podrà considerar-se 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 i de les jugadores de marcar-lo), l’àrbitre el dipositarà en el 
terreny de joc el més a prop possible de la seva posició original. En el suposat 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 finalitzada, sent el guanyador l’equip que tingués boles per jugar. 
 
5-17. A la jugada següent, el bolig serà llançat des del punt d’on es trobava abans de ser desplaçat, 
sempre que estigués marcat, en cas contrari es jugarà des de i per on va sortir. 
 
CAPÍTOL 6. REVISIÓ DE BOLES I CONTROL ANTIDOPATGE. 

 
6-1. Sancions per boles no conformes i antidopatge. 

 

L’esportista que incorri en qualsevol de les infraccions previstes pel reglament, serà 
exclòs/sa immediatament de la competició, així com el seu o els seus company/s d’equip. 
Les reclamacions per característiques de les boles formulades pels i les esportistes seran 
admissibles abans del principi de la partida. 
Les reclamacions referents a transformació o modificació seran admissibles durant tota la 
partida, però només podran ser formulades entre dues jugades. Sin embargo, a partir de la 
tercera jugada, si la reclamació és sense cap fonament, significarà una penalització de tres 
punts que seran afegits al tanteig de l’equip contrari. 
L’àrbitre i el comitè de competició poden en tot moment controlar les boles d’un/a o de 
varis/es esportistes. 

 
6-2. Hi haurà controls aleatoris als i les esportistes, pel què és molt important que tots i 
totes siguin conscients i de la seva repercussió. 

 
6-3. L’equip que en el cas d’un/a esportista doni positiu o es negui a fer-se el control serà 
eliminat de la competició. 

 
CAPÍTOL 7. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 

 
7-1. Tot el que en aquest reglament no es mencioni taxativament es remetrà al disposat en els 
Estatuts, al Reglament de Règim Intern o al Reglament de Joc i els altres reglaments, ordres i 
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instruccions emanades de la F.C.P. que poguessin afectar-la. 
 

7-2. Tots els i les participants en els campionats siguin de la classe o categoria que siguin queden 
sotmesos a aquest reglament i el sol fet d’inscriure’s per participar-hi implica la plena acceptació 
de tot quan en el mateix s’assenyala. 

 
7-3. Competeix a tothom, dirigents i esportistes, el normal desenvolupament d’aquesta competició 
pel que fa a organització i realització. Per tant s’han d’observar, en totes i cadascuna de les 
competicions que s'organitzen, el compliment del codi ètic de la FCP i educació esportiva i social. 
La vulneració d’aquests principis o uns altres, recollits en el Reglament de Règim Intern o 
Disciplinari de la F.C.P. comportaran les mesures que estimi oportunes el Comitè de Disciplina de 
la F.C.P. previ estudi dels informes rebuts sobre qualsevol cas o fet ocorregut durant el 
desenvolupament de la competició. 

 
7-4. La F.C.P. com a màxima Entitat responsable de la PETANCA a CATALUNYA, té la plena 
facultat per introduir en aquest Reglament les modificacions que estimi oportunes, si les 
circumstàncies així ho aconsellen. 
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