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Aquest reglament vindrà a complementar els estatuts de la Federació Andorrana de petanca, els del Comitè 

Olímpic i els del departament d’Esport de Govern. 

 

CAPITOL I : Sobre la tutela de la FAP  

1) La FAP està afiliada a la Federació Internacional de Petanca i Joc provençal (FIPJP) i a la 

Confederació Europea de Petanca (CEP) pel que fa de les institucions estrangeres i referent al 

territori nacional la FAP està afiliada al departament d’Esport de Govern i al Comitè Olímpic 

Andorrà (COA) ; així doncs la FAP te l’obligació de referir-se en totes aquestes entitats a nivell joc i 

reglaments esportius o administratius. 

CAPITOL II : Sobre la llicència de jugador  

2) En totes les llicències atorgades per la FAP hi figurarà obligatòriament els logotips de la federació 

internacional i de la confederació europea de petanca: que son FIPJP i CEP ; afí de ser reconegudes 

per tots els països membres d’aquestes entitats. 

3) Un jugador tan sols pot ser titular d’una (1) llicència federativa de petanca atorgada per el seu país 

d’origen o per el país on te el domicili legal i ten una durada d’un any del 1r de gener al 31 de gener 

de l’any següent. 

4) La llicència Andorrana de jugador de petanca s’obté en aquests casos :  

a- Si el jugador es Andorrà amb passaport vigent. 

b- Si el jugador es resident estranger de la Unió Europea ( + Petits Estats) de mes de sis (6) 

mesos al Principat amb domicili legal (certificat de residencia obligatori i document de Mutació 

internacional del país que deixa si tenia llicència a fora). 

c- Si el jugador es resident estranger extracomunitari, de mes de sis (6) mesos al Principat 

amb domicili legal (certificat de residencia i de treball obligatori i document de Mutació 

internacional del país que deixa si tenia llicència a fora). 

En tots els casos la Junta de la FAP es reserva el dret de decidir a favor o en contra de la demanda de 

llicència amb els justificatius corresponents. 

5) Les Mutacions internacionals de federació es faran abans de final d’any des de el club o país de 

sortida, afí de verificar i acceptar al principi de l’any la demanda del jugador en el país escollit 

(document que es troba en la web de la FIPJP). A canvi de la nova llicència andorrana, el jugador a 

de donar la llicència estrangera a la FAP. 

6) El jugador amb doble nacionalitat haurà d’optar per escrit per una o l’altra federació que vol 

representar per poder participar als campionats internacionals. Així feta l’elecció s’haurà de quedar 

un any sense poder representar-la a nivell internacional  i saber que no podrà tornar a representar 

la segona nacionalitat internacionalment tan sols demanant desprès de tres anys d’espera o de no 

llicència, una mutació per aquell país. 

7) Tots els jugadors llicenciats a Andorra podran participar a tots els esdeveniments del calendari de la 

FAP segons els reglaments de cada un d’ells fixats per la FAP, per la CEP o per la FIPJP (capítol VIII). 

8) Cada quatre any, el jugador ja federat o no, haurà d’aportar obligatòriament al club que vol 

pertànyer una fotocòpia del passaport andorrà o DNI, un certificat de residencia o de treball, i una 
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foto d’identitat ; tots actualitzats afí de poder rebre i pagar la llicència al seu futur club. El preu 

d’aquesta llicència de jugador serà fixat per els clubs afiliats a la FAP. 

9) La llicència sempre s’ha d’entregar al inici del concurs o campionat oficial sigui a nivell nacional o 

fora de les fronteres, es un permís per a practicar l’esport petanca.  

10) En tots els concursos o campionats organitzats per la FAP serà obligatòria la llicència segellada per 

un club afiliat, i firmada pel president de la FAP i segell o document de conformitat per un metge 

d’esports certificant la capacitat de practicar l’esport petanca. 

11) La llicència de jugador de la Federació Andorrana de Petanca es una autorització per jugar arreu del 

món, en totes les federacions que autoritzin jugar les llicències estrangeres i que siguin afiliades a la 

FIPJP o a la CEP. Així mateix, la llicència dona dret al jugador a una assegurança en cas d’incident 

material o físic sobre un altra persona en qualsevol terreny de joc de petanca, que sigui en 

competició, en partides amistoses o en entrenaments. 

12) Per les categories mes joves, es a dir pels Juniors, les regles son les mateixes però a mes els pares 

han d’autoritzar per escrit el menor a representar el país a fora. 

CAPITOL III : Sobre el calendari d’activitats  

13) El calendari oficial de les activitats de la FAP fa funció de convocatòria, la junta directiva no 

convocarà personalment a cap concurs o campionat. 

14) Els concursos senyalats al calendari amb una estrella (*) seran reservats als llicenciats de la FAP, 

amb obligació de presentar la llicència sempre al inici del esdeveniment. 

15) Els concursos senyalats al calendari amb dos estrelles (**) seran oberts a tothom amb llicencia 

obligatòria del país com de l’estranger, i arbitrats segons el reglament oficial i actualitzat de la 

Federació Internacional de petanca (FIPJP). 

16) Els clubs afiliats seran responsables dels concursos o esdeveniments que organitzin sobre els seus 

terrenys oficials o no, així com de l’arbitratge i de la taula de marca. Però per tots aquells concursos 

on els diners apareixen com a premis serà obligatori demanar l’autorització, la taula i l’arbitratge a 

la FAP. 

17) Per la taula de marca, la FAP invitar a tots els clubs a utilitzar aquells gràfics oficials de sistemes de 

jocs creats per facilitar els sistemes de joc : grups, “suís”, o directe depenen de la quantitat de 

jugadors. 

18)  Els concursos FAP anotats com a “especial ... o campionats d’Andorra”, tindran com a premi per el 

guanyador, la possibilitat de representar el país a fora amb la FAP sigui just per una sortida 

internacional o per un esdeveniment mes gran com el Campionat d’Europa, els Mundials, els Jocs 

Mediterranis, els Jocs dels Petits Estats d’Europa.... 

CAPITOL IV : Sobre l’arbitratge 

19) La junta directiva de la FAP mantindrà l’arbitratge dins dels concursos o esdeveniments oficials FAP 

del calendari d’activitats, així com la taula de marca on utilitzarà els gràfics dels sistemes de jocs 

prefabricats. 

20) El reglament andorrà de petanca es el reglament oficial Internacional aprovat al 2010 (Izmir, 

Turquia) traduït en català per la FAP i serà actualitzat e imprès de nou a cada canvi del reglament 

desprès del Congres Internacional dels mundials. 
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21) Els arbitres oficials han de ser majors d’edat i posseir la llicència d’àrbitre nacional de la FAP 

atorgada per la junta directiva. La FAP intentarà mantenir els arbitres a nivell fen estatges 

d’arbitratge ja sigui a França com a Espanya o país d’origen. 

22) Recordem que tot jugador de petanca hauria de posseir tots els instruments per la bona pràctica 

del joc, com un “petit” reglamentari, un instrument per mesurar , i les seves boles reglamentàries i 

homologades per la FIPJP. 

23) Amb l’ajuda de l’article 34 del reglament oficial de la FIPJP, el àrbitre té plena capacitat de 

sancionar qualsevol jugador o públic del terreny de joc. I cada decisió arbitral ha d’esser respectada 

de tots. 

CAPITOL V : Sobre l’Afiliació a la FAP 

24) Tot club o entitat esportiva legalment constituïda podrà fer la demanda per ser afiliada a la FAP. 

25) La llicència d’afiliació que atorga la FAP dona uns drets i unes obligacions als clubs que la demanin a 

l’Assemblea General Ordinària de cada final d’any. 

26) Tindrà una data limita de tan sols un any i serà renovada cada per la FAP. 

27) Els clubs afiliats a la FAP tindran de pagar la quota anyal i el pagament d’aquesta s’efectuarà cada 

principi de temporada dins del termini de dos mesos, es a dir com a data màxim el 1 de març de 

cada any. 

28) El preu de la quota anyal serà fixat per la Junta directiva de la FAP a l’Assemblea General Ordinària 

de final d’any . 

29) En el moment que la FAP rebi el pagament de la quota assenyalada tindrà l’obligació de lliurar al 

club el document que certifica l’afiliació a la FAP, així com totes les llicències que demani el club.  

30) Tot club afiliat tindrà l’obligació d’organitzar com a mínim 2 concursos en el calendari oficial de la 

FAP i tots aquells concursos anomenats “salvatges” o “socials” no seran inscrits al calendari oficial, 

ni arbitrats segons el reglament de la FIPJP. 

31) També el nombre de llicenciats de l’entitat o del club afiliat haurà de ser mínim de cinc (5) 

corresponents a la Junta directiva que obliguen els estatus. 

32) Aquesta afiliació serà validada i renovada en el cas que tots els requisits estiguin validats, sinó la 

Junta de la FAP podrà decidir de no acceptar o retirar l’afiliació al club en una assemblea general.  

CAPITOL VI : Sobre les categories dels jugadors 

33) Per les categories que poden participar a l’esport petanca, la FAP es recolzarà sobre les categories 

oficials de la FIPJP, Juniors o Sèniors (- de 18 anys o + de 18 anys) ja que participem en els seus 

mundials. 

34) La FAP a mes a mes considera com vàlida la categoria Veterans autoritzada per la CEP que fa poc 

(2012) organitzava el primer Campionat d’Europa Veterans de + 55 anys (dins de l’any). 

35) Finalment, desprès d’haver demanat tota la informació oficial, cada federació de país pot crear les 

seves categories d’edat com vol depenen de les activitats que ofereix, llavors la junta de la FAP a 

decidit crear les següents categories :  

 Sènior veterà (55 anys durant l’any  i mes) 

 Sènior (de 18 a 54 anys durant l’any) 

 Junior (fins a 17 anys) 
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 Durant l’any, vol dir que: per exemple si el jugador fa 55 anys al novembre, la FAP l’hi 

adjudicarà la llicència de Sènior Veterà (+55) des del primer de gener del mateix any. 

36) La FAP es reserva el dret de dividir la tercera categoria “Junior” en varies si la quantitat de jugadors 

i jugadores es suficient per a crear una nova categoria. 

37) Evidentment que totes aquestes categories seran aplicables a tot gènere tan femenins com a 

masculins. 

CAPITOL VII : Sobre el joc 

38) La FAP autoritza les modalitats  de joc següents : individual, dobletes, tripletes, i com opció, 

“mélêe” i mixte ; en aquesta ultima s’entén per mixte: un jugador Sènior masculí o femení amb un 

Junior masculí o femení, o amb una femenina de qualsevol categoria. 

39) Segons la FIPJP i el nou reglament, ara es pot organitzar els concursos a temps limitat, es obligatori 

un àrbitre nacional i terrenys delimitats de mínim 3m X 12m. Al principi del torneig s’ha d’informar 

del temps màxim de les partides ja que el temps es un aspecte fonamental que determinarà  el 

guanyador quan s’acabi; es a dir ja no fa falta arriba a 13 punts sinó que l’equip que va davant al 

marcador quan l’àrbitre toca el xiulet, guanya la partida. Però el que arriba a 13 punts abans del 

cop de xiulet també surt vencedor de la partida. Just desprès del cop de xiulet del àrbitre dos 

menes seran afegides i si hi ha empat encara es farà una “mène”. 

40) A cada torneig del calendari i organitzat per la FAP, es valorarà la vestimenta, es a dir que com a 

mínim els jugadors haurien de tenir la part de d’alt similar i també unes sabates esportives ; si 

volem que la petanca sigui un esport com cal, hem de comença per aquest temes de vestimenta afí 

de donar una altra imatge de la petanca. 

 

CAPITOL VIII : Sobre les condicions obligatòries per els esdeveniments importants 

DINS DEL PRINCIPAT 

 

41) Per els concursos oficials del calendari d’activitats, poden participar tots els jugadors amb llicencia 

de qualsevol edat, i de qualsevol gènere depenen de l’organitzador i dels propis reglaments de cada 

concurs o campionat.  

42) Per els Campionats d’Andorra pot participar tot jugador llicenciat andorrà o resident estranger 

amb un mínim dels sis mesos de residencia. Sempre i quan la llicència atorgada hagi completat els 

requisits dels articles sobre la llicència.  

43) Per els denominats “especial .....” pot participar tot  jugador llicenciat a la FAP amb les condicions 

del mateix campionat. Es a dir si es Especial Europa segons el reglament del Campionat d’Europa, si 

es pel Mundial, les regles del Mundials..... D’altra banda, per alguns campionats de tripletes des de 

fa uns anys s’autoritza un reemplaçant en tot equip inscrit des del principi del torneig com a 4rt 

jugador que pot entrar un sola vegada entre dues “menes” amb prèvia demanda al àrbitre. 
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FORA DEL PRINCIPAT 

44) Tot jugador llicenciat pot ser seleccionat per el seu país d’origen si en fa la demanda i sobretot si no 

a representat un altre país a nivell internacional. 

45) En el Campionat d’Europa pot participar tot jugador llicenciat a la FAP segons els reglaments de la 

CEP. En el equip seleccionat podran participar jugadors de nacionalitat andorrana o residents. En el 

cas de mutació internacional, el jugador llicenciat a la FAP haurà d’esperar el primer any afí de 

representar el país a nivell internacional, i tres (3) anys per poder representar el país als europeus i 

als mundials, i 3 anys si el jugador ja a representat un altre país a nivell internacional.    

46) En els Campionats del Món pot participar tot jugador llicenciat de la FAP segons els reglaments de 

la FIPJP. En el equip seleccionat podran participar jugadors de nacionalitat andorrana o residents. 

En el cas de mutació internacional, el jugador llicenciat a la FAP haurà d’esperar el primer any afí de 

representar el país a nivell internacional, i tres (3) anys per poder representar el país als europeus i 

als mundials, i 3 anys si el jugador ja a representat un altre país a nivell internacional.  

47) En els Jocs Europeus dels Petits Estats d’Europa (JPEE) pot participar tot jugador llicenciat de la FAP 

segons els reglaments de la FIPJP. En el equip seleccionat podran participar jugadors de nacionalitat 

andorrana o residents. En el cas de mutació internacional, el jugador llicenciat a la FAP haurà 

d’esperar el primer any afí de representar el país a nivell internacional, i tres (3) anys per poder 

representar el país als europeus i als mundials, i 3 anys si el jugador ja a representat un altre país a 

nivell internacional. 

48) En els Jocs Mediterranis, pot participar únicament tot jugador de passaport Andorrà vigent amb 

llicència federativa andorrana o europea de la UE. 

49) En el Campionat d’Europa Veterans pot participar tot jugador llicenciat a la FAP segons els 

reglaments de la CEP i dels mundials amb un límit d’edat de mes de 55 anys en la data del 

campionat.  

50) Tota persona amb passaport andorrà, podrà participar als concursos “especials” Europeus i 

Mundials segons els reglaments d’aquells torneigs. 

 

Fet i aprovat en la reunio de la Junta Directiva del 12 de Novembre 2015. 

 

Firmes de tots els presents de la Junta Directiva de la FAP. 

 


