
 

LLIGA DE BOCCIA  

2019/2020  

1. CONVOCATORIA I ORGANITZACIÓ  

La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) organitza i convoca la lliga de Boccia 2019/20,  

baix els següents punts:  

Dates i lloc de competicions: 11’00 a 13’00 hores al Poliesportiu Sant Ferran de Palma.  

CALENDARI  

1a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 07.11.2019 

2a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 21.11.2019  

3ra JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 05.12.19  

4ta JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 19.12.19 

5a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 06.02.20 

6a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 27.02.20 

7a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 12.03.20 

8a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA 26.03.20 

9a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA Play-off- Semifinals 23.04.20 

10a JORNADA DE LLIGA DE MALLORCA Play-off- Finals 07.05.20 

 

Es demana puntualitat en els partits, ja que les instal·lacions estan reservades durant un temps limitat.  

Contacte organitzador: Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB)  

Telèfon: 971 701481  

Correu-e: fesaib@fesaib.org  

Contacte tècnic: Mari Mateu Carbó  

Correu-e: tra_boccia@fesaib.org  

 

 

   
 



 

2. ÒRGANS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓ  

La competició serà reglada per l’equip tècnic de la Federació. No és comptarà amb jutges oficials.  

3. CATEGORIES ESPORTIVES  

Els partits es realitzaran de manera individual en competició i en parelles en adaptat. 

 

3.1. COMPETICIÓ INDIVIDUAL MÀ 

BC1: esportistes amb Paràlisi Cerebral que llancen amb la mà o el peu i que poden requerir l'ajuda d'un assistent. Aquest ha de                       
romandre fora de l'àrea de competició de l'esportista, i només pot respondre a les sol·licituds d'aquest.  

BC2: esportistes amb Paràlisi Cerebral que llancen la bola amb la mà. Els esportistes no necessiten assistència.  

BC4: esportistes amb discapacitat física severa, diferent de la paràlisi cerebral, amb destresa suficient per llançar la bola a pista sense                     
rebre assistència.  

 

3.2. COMPETICIÓ INDIVIDUAL CANALETA 

BC3: esportistes amb Paràlisi Cerebral severa o una altra discapacitat física similar, que utilitzen canaleta. Els esportistes necessiten                  
l'ajuda d'un assistent, aquest romandrà en el box amb l'esportista, però s'ha de mantenir d'espatlles al camp i no mirar el                     
partit.  

3.3. PARELLES ADAPTAT: 

Format per jugadors que no tenen perquè complir els requisits de classificació funcional de la Boccia i/o són menys autònoms tant per a                       
fer el llançament com per a seguir el reglament. Aquests esportistes jugaran amb un esportista que participi en la                   
categoria de competició. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE LA LLIGA  

La lliga constarà d’enfrontaments entre els esportistes de la seva mateixa categoria. La lliga constarà de 10 jornades on en cada 
jornada es realitzaran 12 partits en total, dividits en 3 franges horàries. 

Es realitzaran 2 pools i a les últimes jornades (play-off) de lliga es farà un cruce entre els millors de cada pool. 

Els enfrontaments es realitzaran de manera aleatòria a través d’una aplicació informàtica.  

 

4.1 Sistema de competició  

La competició es disputarà de manera individual i per parelles (amb possibles canvis de jugadors en cada  

parcial, en el cas de les parelles).  

 

 

   
 



 

L’esportista o parella  local jugarà amb les boles vermelles i el visitant amb les blaves.  

Cada partit constarà de 4 parcials, en el cas, d’empat es realitzarà un parcial extra per a desempatar. En el  

parcial de desempat se sortejarà de nou (amb una moneda a cara o creu) quin serà l’equip que llançarà la  

primera bola i la bola blanca es col·locarà a la creu central del camp. En el cas d’un nou empat es jugarà un  

segon desempat on traurà la bola el competidor contrari i la bola blanca es col·locarà a la creu central del camp.  

4.2 Reglament bàsic Boccia:  

Dintre de la zona de joc només estan els jugadors, l’assistent(s) o auxiliar del jugador(s) que ho necessiti i  

l’àrbitre.  

D’una altra banda, durant els partits NO s’ha de trepitjar les línies del box durant els llançaments (ni el  

jugador ni l’assistent, ni la canaleta o boles) i que l’assistent NO miri el camp durant els llançaments.  

Durant els partits dels equips de COMPETICIÓ l’auxiliar només es comunicarà amb el jugador per a moure la  

canaleta, per a donar-li alguna bola per a llançar o per a acomodar-se a la cadira. MAI li haurà de donar  

pistes de com i a quina direcció s'ha de llançar la bola.  

4.3 Baixes  

En el cas que un esportista o parella no es presenti a les dates acordades, el partit es donarà per perdut. 

4.4 Reclamacions Esportives  

Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit, pel responsable de l’equip, utilitzant el formulari  

oficial. Les reclamacions s’acceptaran durant els trenta (30’) minuts següents al final de la prova que sigui  

motiu de reclamació.  

Si el motiu es coneix abans del començament de la competició, la mateixa s’haurà de presentar abans que es  

doni el senyal de sortida.  

4.5 Equipament dins la competició  

Tots els jugadors han de dur dintre de la competició una camiseta, polo, dessuadora, xandall, etc. que  

identifiqui el club al qual pertanyen.  

   
 


