
                                                                                                                        

                                                                          

 

    

COPA DE MALLORCA DE PETANCA ADAPTADA 

Palma, 7 de febrer de 2019 

 
 

 

1. CONVOCATORIA I ORGANITZACIÓ 

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

petanca adaptada 2019, baix els següents punts: 

 
Data de competició: 7 de Febrer de 2019 en horari de matí 10:00 a 13:30 hores 

Lloc de competició: Instal·lacions de la Federació Balear de Petanca 

C/ Sant Ignasi, 81, 07008, Palma de Mallorca, Illes  Balears 

 

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

                                       Telèfon: 971 701481 

Correu-e: tra_petanca@fesaib.org 

Contacte tècnic:                           Toni Verger Maestre 

 

 

2. PROGRAMA DECOMPETICIÓ 
 

Tripletes nivell Competició 

Tripletes nivell Adaptat 1 

Tripletes nivell Adaptat 2 

3. ÒRGANS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓ 

 

3.1 Oficials 

La competició serà reglada per àrbitres de la Federació Balear de petanca i dirigida per un jutge àrbitre de 

la mateixa. 

 
3.2 Apel·lació, Control i Direcció de la Competició 

El jurat d’apel·lació serà constituït a la reunió tècnica prèvia a la competició i estarà format pels següents 

membres: El coordinador tècnic de la competició, el Jutge Àrbitre, un representant de la federació, un 

representant del comitè organitzador i un representant elegit per sorteig entre els delegats dels equips 

participants. 

 
4. PARTICIPACIÓ 

La participació a la Copa de Mallorca de Petanca Adaptada serà en categoria ABSOLUTA. 
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5. INSCRIPCIÓ 

 

5.1 Inscripció de Participants 

La inscripció oficial a la competició es realitzarà per a cada club mitjan el full d’inscripció que será enviat 

junt amb la normativa de la mateixa exclusivament. 

La data màxima per a inscripcions serà 31 de gener a les 13:30 hores 

Les inscripcions de les tripletes es realitzaran al full oficial que es recull a l’Anexe II 

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 de 

complimentar en la seva totalitat detallant clarament les dades exigides. 

 

Cada Club podrà inscriure el nombra de tripletes que apareix a la taula següent: 

 CATEGORIA COMPETICIÓ CATEGORIA A1 CATEGORIA A2 

ESMENT 2 2 2 

C.E. APROSCOM 2 2 2 

C.E. BLAU 0 1 1 

C.E.A. ESTEL NOU 2 2 2 

C.E. JOAN XXIII 0 2 2 

C.E. MATER-ISLA 2 2 2 

PRODIS 0 1 1 

C.E. SES GARRIGUES 0 2 2 

VIU L’ESPORT C. 0 2 2 

 

*Si no cobriu les places assignades, per favor comuniqueu-lo el més aviat possible per a poder assignar-les a 

altres clubs interessats en inscriure més participants. 

 
Es podrà inscriure un jugador reserva per cada tripleta participant. 
 

5.2 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 (Llicència federativa, aportació de dades específiques, etc.) 

 

 

 

 



                                                                                                                        

                                                                          

6. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ 
 

6.1. Sistema de competició 

La competició es desenvoluparà en dues fases. 

 

 1ra FASE (10:00 hores a 11:30 hores) 

o 4 grups de 4 equips cada grup (jugaran 3 partides de 25 minuts cada una) 

o Se classifiquen els dos primers de cada grup 

 12:00      Quarts de Final 

 12:30      Semifinals 

 13:00      Finals 

 13:30      Entrega de Premis i cloenda 
 

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’inicií 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 de 

que es doni la senyal de sortida. 

 
6.4  Equipament dins la competició 

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

identifiqui el club al qual pertany. 

7. ENTREGA DE MEDALLES I TROFEUS 
 

7.1 Tripletes 

Es realitzaran tres lliuraments de medalles, una de cada nivell (Competició / A1 / A2) 
 

 

8. REGLAMENTACIÓ 

S'aplicarà l'última reglamentació de la Federación Española de Petanca.  

https://www.fepetanca.com/reglamento_petanca.html 

https://www.fepetanca.com/reglamento_petanca.html

