
COPA DE MALLORCA DE BOCCIA 

Palma, 31 de gener de 2019 

1. CONVOCATÒRIA I ORGANITZACIÓ  

La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) organitza i convoca la Copa de               

Mallorca de Boccia 2019, baix els següents punts: 

Data de competició: 31 de gener de 2019 en horari de matí (10:30 h. a 13.30 h.) 

Lloc de competició: Poliesportiu Sant Ferran 

Camí de Ca l’Ardíaca, 5, 07010, Palma, Illes Balears. 

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

 Telèfon: 971 701481 

 Correu-e: fesaib@fesaib.org 

Contacte tècnic:  Mari Mateu Carbó 605 499 750 

 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 es comptarà amb jutges oficials.  

3. PARTICIPACIÓ  

La participació en la Copa de Mallorca de Boccia serà en categoria ABSOLUTA. 

 

Tots els esportistes participants a l’esdeveniment han d’estar amb possessió de la llicència en              

vigor de la FESAIB, si no és així, no podran prendre part de l’acte. 

 

 

 

4. INSCRIPCIÓ  

4.1 Inscripció de Participants 

La inscripció oficial a la competició es realitzarà per a cada club mitjançant el full d’inscripció. La                 

data màxima per a inscripcions serà divendres 25 de gener de 2019 a les 13:30 hores. 

Les inscripcions dels equips es realitzaran al full oficial que es recull a l’Annex I. 
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Tota sol·licitud d’inscripció que no s’hagi realitzat en el període i forma establerta serà considerada               

nul·la, i per tant, exclosa a tots els efectes. 

A la inscripció s’utilitzarà exclusivament els formularis oficials i no serà vàlid cap altre i s’haurà                

d’omplir en la seva totalitat detallant clarament les dades exigides. 

4.2 Delegat d’equip 

El delegat de cada equip serà l’únic responsable de la presentació de tota la documentació que el                 

comitè de competició pugui demanar-li. 

5. CATEGORIES ESPORTIVES 

Cada equip ha d’estar format per 3 jugadors (com a mínim): 

 

L’equip Competició: format per jugadors que compleixin els requisits de classificació funcional de la 

Boccia. 

 

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. 

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. 

BC4: esportistes amb discapacitat física severa, diferent de la paràlisi cerebral, amb destresa             

suficient per llançar la bola a pista sense rebre assistència. 

 

L’equip Adaptat: format per jugadors que no tenen per què complir els requisits de classificació 

funcional de  la Boccia. Podran rebre indicacions de l’assistent a l’hora de fer els llançaments. 

 

L’equip de Joves: hi haurà dos equips, el de Competició format per jugadors més autònoms i 

l’equip Adaptat per jugadors que necessiten més ajuda.  

 

6. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ 

La competició constarà d’enfrontaments entre tots els equips que formin part de la mateixa              

categoria. 

6.1 Sistema de competició  



La competició es disputarà per equips amb 3 jugadors per equip i amb possibles canvis de                

jugadors en cada parcial.  

Abans d’iniciar cada partit l’àrbitre llançarà una moneda per decidir el color de les boles de cada                 

equip (l’equip amb la bola vermella és el que inicia el partit). 

El nombre de parcials per partit es decidirà segons el nombre de partits a disputar durant la                 

competició i el temps que tinguem disponible.  

6.2 Baixes 

Les baixes de participants que poguessin produir-se posteriorment a la inscripció hauran de ser              

comunicades a l'adreça de correu-e amb una antelació de 5 dies a la data de               

l'esdeveniment. 

Els quadres s'emetran de forma definitiva en un termini de 5 a 2 dies abans de l'inici de la                   

competició. Tota comunicació de baixa passada aquesta data no es veurà reflectida en els              

quadres de competició. 

Durant la competició, es comunicaran les baixes mitja (30’) hora abans del començament de              

competició en la Secretària Tècnica de la Competició de la instal·lació. Quan un esportista              

no es presenti a una partida i no hagi comunicat la baixa amb anterioritat no podrà                

participar en cap més d'aquesta competició, tret que sigui amb una justificació mèdica. 

 

6.3 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. 

 

6.4 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.  

 

 



 

 

 

 

 


