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NORMES OFICIALS DEL JOC DE PETANCA
Aplicable al conjunt de territoris de federacions 

nacionals, membres de la F.I.P.J.P.

• DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Formació dels equips
La Petanca és un esport que enfronta:
 - 3 jugadors a 3 jugadors “Tripletes”;
   També hi ha la possibilitat de enfrontar:
 - 2 jugadors a 2 jugadors “Dobletes”;
 - 1 jugador a 1 jugador “Individual”.
En “Tripletes”. Cada jugador disposa de dos boles.
En “Dobletes”, i “Individual”, cada jugador disposa de 
3 boles. Tota altra formula queda prohibida. 
Article 2. Característiques de boles agregades
La petanca es juga amb boles agregades per la F.I.P.J.P. 
i han de completar les característiques següents:
1) Fabricades en metall
2) Tenir un diàmetre mínim de 7,05 cm i un màxim 

de 8 cm
3) Tenir un pes mínim de 650 grams i 800 grams  

com a màxim.
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 La marca del fabricant i el pes han d’estar gra-
vats visiblement en les boles;

 Els menors de 11 anys, dins  de les competici-
ons especificades, tenen la possibilitat d’utilitzar 
boles de 600 grams i de 65 mm de diàmetre, 
a condició que estiguin fabricades com a mar-
ques homologades.

4) En cap cas  poden ser modificades, ni en pes 
ni en textura. De forma general no poden haver 
estat  trucades ni haver  patit una transforma-
ció o modificació després de la distribució del 
fabricant agregat. Esta estrictament prohibit 
transformar  la bola  per modificar la  durabilitat 
donada pel fabricant.

D’una altra part els noms, cognoms i/o inicials po-
den ser gravades, tanmateix com logos i signes, 
sent conforme als drets i obligacions relatius a la 
fabricació de les boles.
Article 2 bis. Sancions per boles no-conformes 
Tot jugador culpable de una infracció esmentada 
al article 4) estipulat posteriorment, serà immedi-
atament exclòs de la competició, així com els seus 
companys.
Si una bola no trucada, però usada o de fabricació 
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defectuosa, no passa els controls especificats o no  
compleix les normes estipulades en els apartats 1), 
2) i 3)  posteriorment, el jugador haurà de canvi-
ar-la o bé canviar de  joc. 
Les reclamacions referents  sobre aquests punts i 
formulades pels  jugadors, només poden ser accep-
tades abans del inici de la partida. Aquests últims 
han d’assegurar-se que les seves boles i les  dels  
seus adversaris compleixen la normativa estipulada.
Les reclamacions fundades sobre el punt 4) son 
acceptades durant tota la partida, però únicament 
poden ser formulades  entre  dues “mènes”. Tan 
mateix a comptar de la 3ª “mène”, si es produeix 
que una reclamació dur la contrària de les boles 
de l’adversari que no té cap fonament,  3 punts pu-
jaran al marcador d’ aquest últim. L’ àrbitre  o el 
jurat poden, en tot moment, procedir a controlar les 
boles d’un o varis jugadors.
Article 3. “Petits” agregats
Els petits són de fusta, o bé en matèria sintètica 
portant la etiqueta del fabricant i havent estat ob-
jecte d’ homologació de la F.I.P.J.P., en aplicació 
relativa a les normes requerides.
El diàmetre ha de ser de 30 mm (tolerància: 
+ 1- 1mm).
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Els petits pintats estan autoritzats, però no poden 
ser  recollits amb imans.
Article 4. Llicències   
Abans el inici d’una competició, cada jugador ha de 
presentar la seva llicència. També l’ha de presentar 
a tota demanda del àrbitre o del seu adversari, ex-
cepte si ha esta dipositada a la taula de marques.
• JOC
Article 5. Àrees de joc i terrenys reglamentaris
La petanca es practica sobre tots els terrenys. 
Una àrea de joc delimita un nombre indeterminat 
de terreny delimitats per uns cordills dels quals la 
grossor no pot influenciar la bona pràctica del joc. 
Aquestes línies fetes de cordill que delimiten els 
terrenys no són línies de pèrdua a part les del fons 
i exteriors dels terrenys. No obstant, per decisió 
del Comitè d’Organització o del àrbitre, els equips 
poden trobar-se  sobre un terreny delimitat. Dins 
d’aquesta eventualitat, aquest últim ha de tenir, 
per els Campionats Nacionals i les Competicions 
Internacionals, les dimensions mínimes següents: 
15 m. x 4m.
Per els altres concursos, les Federacions podran per-
metre a les respectives subdivisions d’acordar unes 
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derogacions relatives a aquestes mínimes, sense que 
les dimensions siguin inferiors a 12 m. x 3m. 
Quan els terrenys de joc estan ficats de punta a 
punta, les línies de fons de quadre son considera-
des com a línies de pèrdua.
Quan els terrenys estan tancats per barreres, 
aquestes tenen que  trobar-se a 1m de la línia exte-
rior dels terrenys de joc.
Les partides es juguen en 13 punts, amb la possi-
bilitat de disputar-les en 11 punts en  les poules.
Certes competicions poden estar organitzades amb 
partides de temps limitat. Aquestes han de ser 
jugades sobre un sol terreny de joc delimitat. En 
aquest cas, les línies són línies de pèrdua.   
Article 6. Inici de joc; normes referents al cercle
Els jugadors han de procedir a un sorteig per deter-
minar quins dels equips escollirà terreny i llençarà 
primer el petit.
En cas d’afectació d’un terreny pels organitzadors, 
el petit ha de llançar-se sobre el terreny  impartit. 
Els equips no poden reunir-se sobre un altre ter-
reny sense l’autorització de l’ àrbitre.
Qualsevol jugador de l’equip guanyador del sorteig 
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escull el punt de sortida i traça o posa al terra un 
cercle que permeti a tots els jugadors posar els 
peus integrament. 
D’altra banda, un cercle traçat no pot mesurar 
menys de 35cm ni més de 50cm de diàmetre. En 
cas de cercle materialitzat, aquest ha de ser rígid i 
tenir un diàmetre inferior de 50 cm.
(tolerància: + 2 - 2mm.)
Els  cercles materialitzats son utilitzables en decisió 
de l’organitzador que les ha de subministrar. 
El cercle de llançament, vàlid per els tres llança-
ments consecutius per als quals té dret l’equip, ha 
d’estar traçat (o posat) a més d’un metre de tot 
obstacle i, en les competicions sobre terreny lliure, 
té almenys dos metres de distància d’ un altre cer-
cle de llançament utilitzat.
L’equip que vagi a llançar el “Petit” ha d’esborrar 
tots els altres cercles  de llançament situat en les 
proximitats en que vagi a jugar.
L’interior del cercle pot ser  netejat durant tota 
la “mène”, però haurà d’estar restaurat al final 
d’aquesta. 
El cercle no està considerat terreny prohibit.
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Els peus s’han de posicionar integrament a l’interior 
del cercle, no trepitjar aquest i no poden sortir 
o treure de terra fins que la bola llançada toqui 
aquest. Cap altra part del cos no pot tocar el terra a 
l’exterior del cercle. Per excepció els discapacitats 
d’un membre inferior estan autoritzats a posicionar 
un sol peu  l’interior del cercle.
Per els jugadors en cadira de rodes, al menys una 
roda (aquella del braç portador) ha de reposar a l’ 
interior del cercle.
El llançament del “Petit” per part  de un jugador 
d’un equip no implica  que  tingui l’obligació de 
jugar el primer.
Article 7. Distàncies reglamentaries per el llançament 
del “Petit” 
Per que el “Petit” llançat pel jugador sigui vàlid, cal:
1) Que la distància que el separi de la vora interior 

del cercle de llançament sigui de:
Dins de les competicions destinades als més joves, 
les distàncies més curtes poden ser aplicables.
- 6 metres mínim i 10 metres màxim per als 
“Juniors” i “Seniors”.
2) Que el cercle de llançament es trobi a 1 metre 

mínim de tot obstacle.
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3) Que el “Petit” es trobi a 1 metre mínim de tot obs-
tacle i del límit més pròxim d’un terreny prohibit.

4) Que sigui visible pel jugador que degudament 
tingui els peus posicionats a les extremitats del 
cercle i que el cos estigui absolutament dret. En 
cas de contestar sobre aquest punt, l’àrbitre de-
cidirà si el “Petit” és visible.

A la “mène” següent, el “Petit” serà llançat a partir 
d’un cercle traçat o posat al voltant del punt on és 
trobi la “mène” anterior, menys en els casos següents:
- El cercle estigui a menys d’un metre d’un   
 obstacle.
- El llançament del “Petit” no podria fer-se a totes
 les distancies reglamentàries.
En el primer cas, el jugador traça o bé posa el cercle 
al límit reglamentari de l’obstacle.
En el segon cas, el jugador pot recular, dins l’ali-
neació del desenvolupament del joc de la “mène” 
precedent, sense sobrepassar la distancia màxima 
autoritzada pel llançament del “Petit”. Aquesta pos-
sibilitat s’ofereix en cas que el “Petit” no pugui ser 
llançat, en una direcció qualsevol, a la distancia 
màxima.
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Si, desprès de 3 llançaments consecutius pel ma-
teix equip, el “Petit” no ha estat llençat dins  les 
condicions  reglamentaries aquí definides, es remet 
a l’equip contrari que disposa igualment de 3 opor-
tunitats i que pot recular el cercle en les condicions 
previstes al punt precedent. Dins aquest cas, el cer-
cle no pot ser canviat si el equip no obté aquests 3 
llançaments.
El temps màxim per efectuar els 3 llançaments és 
de un minut.
En tot estat de causa, l’equip que hagi perdut el 
“Petit” desprès de les 3 primeres tirades, juga la 
primera bola.
Article 8. Validitat del llançament del “Petit”
Si el “Petit” s’atura per l’àrbitre, un jugador, un 
espectador, un animal o tot objecte mòbil, no serà 
vàlid i  haurà de ser llençat de nou sense què aquest 
llançament compti per els  tres dels  quals l’equip o 
el jugador tenen dret.
Si, desprès  del llançament del “Petit”, una primera 
bola es juga, l’adversari té encara el dret de contes-
tar la seva  posició reglamentaria. Si l’objecció és 
reconeguda valida, el “Petit” serà llençat de nou, 
així com la bola.
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Per què el “Petit” sigui llençat de nou, cal que els 
dos equips hagin reconegut que el “Petit” no ha 
estat vàlid o l’ àrbitre ho hagi decidit així. Si un 
equip procedeix de forma diferent, aquest perd  el 
benefici del llançament del “Petit”.
Si l’adversari a jugat la bola, el “Petit” és definiti-
vament considerat com vàlid i cap reclamació serà 
admesa.
Article 9. Anul·lació del “Petit” en una “mêne”
El “Petit” és nul en els 7 casos següents:
1) Quan en el curs de una tirada el “Petit” és des-

plaçat en terreny prohibit encara que retorni en 
terreny autoritzat. El “Petit” situat a cavall en el 
límit d’un terreny autoritzat és vàlid. 

 Serà anul·lat si ha sobrepassat totalment el límit 
del terreny autoritzat i la línia de pèrdua, és a dir 
quan se situa totalment més enllà de la plomada 
d’aquest límit. Es considera terreny prohibit el 
toll d’aigua en el qual el “Petit” flota lliurement.

2) Quan en trobar-se en terreny autoritzat, el “Pe-
tit” desplaçat no és visible des del cercle, en les 
condicions previstes en el article 7. Tanmateix el 
“Petit” tapat per una bola no és nul. L’àrbitre té 
l’autoritat de treure momentàniament una bola 
per tal de constatar  si el “Petit” és visible. 
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3) Quan el “Petit” és desplaçat a més de 20 metres 
pels júniors o sèniors o 15 metres pels més joves.

4) Quan, en terrenys delimitats, el “Petit” travessa 
més d’un dels jocs adjacents al joc utilitzat o 
surt fora  del quadre.

5) Quan el “Petit”, desplaçat, és introbable, essent 
el temps de recerca limitat de 5 minuts.

6) Quan un terreny prohibit és troba entre el “Petit” 
i el cercle de llançament.

7)  Quan, en partides de temps desenvolupant-se 
sobre un sol terreny, el “Petit” surt del quadre 
atribuït.

Article 10. Desplaçament dels obstacles
Queda prohibit que els jugadors suprimeixin, des-
placin o aixafin un obstacle qualsevol que es trobi 
en el terreny de joc. Tanmateix s’autoritza al juga-
dor que llenci el “Petit” per tantejar una “donnée” 
amb un de les seves boles sense colpejar el terra 
més de tres vegades. A més aquell que es disposa 
a jugar o bé un dels seus col·legues, pot tapar qual-
sevol forat d’una bola tirada anteriorment.
Per la no- observació de les regles esmenades, els 
jugadors incorreran en les sancions previstes en el 
article 34 de la Disciplina. 
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Article 10 bis. Canvi de “Petit” o de bola
Esta totalment prohibit canviar de “Petit” o de bola 
durant la partida, menys en els casos següents: 
El “Petit” o la bola son introbables, essent el temps 
limitat a 5 minuts.
El “Petit” o la bola es trenquen: en aquest cas el 
tros més gran serà pres en consideració. Si que-
den boles per jugar, aquestes seran immediatament 
canviades, presa la mesura eventualment necessà-
ria, per una  bola o un “Petit” de diàmetre idèntic o 
semblant. A la “mène”  següent, el jugador afectat 
podrà agafar un joc  nou complet.
• “PETIT”
Article 11. “Petit” cobert o desplaçat
Si en el curs d’una “mène”, el “Petit” queda impen-
sadament cobert per una fulla d’arbre o un tros de 
paper, aquests objectes seran retirats.
Si el “Petit” parat es desplaçat per causes com 
ara el vent o la inclinació del terreny, per exemple 
o accidentalment per l’àrbitre, un jugador,  un es-
pectador per una bola o un “Petit” procedent d’un 
altre joc, per un animal o tot altre objecte mòbil, es 
traslladat al seu lloc inicial, sempre i quan aquest 
hagués estat marcat.
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Per evitar qualsevol tipus de protesta, els jugadors 
han de marcar el “petit” . No serà admesa cap re-
clamació implicant unes boles o un “petit” que no 
hagin estat marcades.
Si el “Petit” es desplaçat per una bola del mateix 
joc, si que és vàlid.
Article 12. Desplaçament del “Petit” a un altre joc
Si en el curs d’una “mêne” el “Petit” és desplaçat en 
un altre terreny de joc, limitat o no , serà vàlid, tenint 
en compte tanmateix les disposicions de l’article 9.
Caldrà que els jugadors que utilitzen aquest “Petit” 
esperin, si s’escau, la fi de la tirada iniciada per part 
dels jugadors que troben en el altre terreny de joc, 
per tal d’acabar la d’ells.
Els jugadors al·ludits per l’aplicació d’aquest article 
han de mostrar paciència i civilitat.
A la “mêne” següent, els equips continuaran en el 
terreny que tenien adjudicat, el “petit” es llençat des 
del punt on s’havia desplaçat, sota les disposicions 
de l’article 7.
Article 13. Normes a aplicar si el “Petit” és nul
Si en el curs d’una tirada el “Petit” és nul, apareixen 
tres circumstàncies:
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1) Queden boles per tirar a cada equip: la tirada és nul·la.
2) Queden boles a un sol equip: aquest equip 

marca tants punts com boles li quedin per tirar.
3) Tots dos equips han acabat les boles: La tirada 

és nul·la.
Article 14. Posicionament del “Petit” deturat
1) Si el “Petit”, tocat, és aturat o desviat per un 

espectador o per l’Àrbitre, conserva la seva po-
sició.

2) Si el “Petit”, tocat, és aturat o desviat per un 
jugador, l’adversari d’aquest que l’ha aturat pot 
escollir entre: 

 a) Deixar el “Petit” en el seu nou emplaçament.
 b) Traslladar el “Petit” al seu lloc inicial.
 c) Situar el “Petit” en el prolongament d’una 

línia que va des del seu lloc inicial fins el lloc 
en el que es troba, a la distancia màxima de 20 
metres del cercle 15 metres per els més joves 
però tant sols en un terreny de joc autoritzat i de 
manera que la tirada pugui continuar.

Els apartats b) i c) no poden ser aplicats només  
si el “Petit” ha estat prèviament marcat. En el cas 
contrari es deixarà el “Petit” allà on és.
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Si, desprès d’haver estat tocat, el “Petit” passa tot 
rodolant en terreny prohibit per tornar finalment en 
terreny de joc, s’han d’aplicar les disposicions de 
l’article 13.
• BOLES
Article 15. Llançament de la primera bola i de 
les següents 
La primera bola d’una tirada es llençada per un ju-
gador de l’equip que hagi guanyat el sorteig o que 
hagi estat el últim en marcar. Per la següent bola, 
serà l’equip que no tingui el punt.
El jugador no ha d’ajudar-se amb cap objecte ni 
traçar cap línia a terra per conduir la seva bola o 
marcar la seva jugada. Quan tira l’última bola, li és 
prohibit de disposar  d’una bola suplementària en 
l’altre mà.
Les boles han de jugar-se d’una en una.
Tota bola llençada no pot ser tirada de nou.
Tanmateix, hauran de ser tirades les boles atura-
des o desviades involuntàriament entre el cercle i el 
“Petit” de llançament, per una bola o un “Petit” pro-
venint d’un altre joc, per un animal, per tot objecte 
mòbil ( pilota, etc..) i en el cas previst a l’ article 8.
Es desautoritza mullar les boles o el “Petit”.
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Abans de tirar la bola, el jugador ha de treure tota 
traça de fang o brutícia impregnada  en la bola, sota 
risc de sanció previst a l’article 34.
Si la primera bola es troba en terreny  prohibit, l’ad-
versari jugarà primer i tot seguit, alternativament 
mentre no hi hagi boles en terreny autoritzat.
Si desprès d’una tirada o d’un emplaçament cap 
bola ja no es troba en terreny autoritzat, s’han 
d’aplicar les disposicions de l’article 28 relatives al 
punt nul.
Article 16. Aptituds de jugadors i espectadors 
durant la partida
Durant el temps reglamentari concedit a un jugador 
per llançar la seva bola, els espectadors han d’ob-
servar el més gran silenci. Els adversaris no han de 
caminar, ni gesticular, ni fer res que pugui destor-
bar el joc. Tan sols els seus companys de joc poden 
situar-se entre el “Petit” i del cercle de llançament 
i, en tots dos casos, en posició lateral  pel que fa al 
sentit del joc i en una distància mínima de 2 metres 
els uns dels altres. Els jugadors que no respectin 
aquestes prescripcions poden ésser exclosos de la 
competició si, tot i l’advertiment de l’àrbitre, persis-
tissin en aquesta actitud.
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Article 17. Llançament de boles i boles fora del 
terreny
Ningú té dret de provar de llençar la bola dins la 
partida. Els jugadors que no observin aquesta pres-
cripció poden ser sancionats amb l’article 34.
En el curs d’una “mêne”, les boles sortides del ter-
reny delimitat afectat són considerades vàlides (a 
part aplicació article 18).
Article 18. Boles nul·les
Tota bola és nul·la en el moment que passa en ter-
reny prohibit. Una bola a cavall sobre el límit del 
terreny autoritzat és bona. Tan sols és nul·la quan, 
desprès d’haver traspassat totalment el límit del ter-
reny autoritzat o bé la línia  de pèrdua, és a dir quan 
se situa totalment més enllà de la plomada d’aquest 
límit. Tanmateix, quan, en terrenys traçats, la bola 
travessa integrament més d’un dels jocs lateralment 
contigu al joc utilitzat o bé surt del quadre.
Si la bola torna llavors en terreny de joc, ja sigui 
per el pendent del terreny o bé perquè un obstacle 
mòbil o immòbil la fa retornar, és immediatament 
retirada del joc, i tot allò que hagi pogut desplaçar, 
després dels seu pas en terreny prohibit, serà situat 
de nou al seu lloc.
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Tota bola nul·la ha d’ésser immediatament retirada del 
joc. De no fer-ho així, serà considerada bona a partir 
del moment que una altra bola haurà estat jugada.
Article 19. Atur d’una bola 
Tota bola jugada i deturada per un espectador o per 
l’àrbitre , conservarà la seva posició en el seu punt 
d’immobilització.
Tota bola jugada, deturada per un jugador de 
l’equip al qual pertany la bola és nul·la.
Tota bola puntejada, deturada per l’adversari pot, 
si el jugador ho demana, ésser de nou jugada o bé 
deixada al seu punt d’immobilització. 
Si una bola, tirada o tocada, és deturada per un ju-
gador, l’adversari d’aquell que ha comes la falta pot:
 1) Deixar-la al seu punt d’immobilització.

2) Situar-la en la prolongació d’una línia que 
aniria des del lloc inicial al punt d’immobi-
lització però únicament en terreny possible i 
anteriorment marcada.

El jugador que aturi de manera voluntària una bola 
en moviment, és desqualificat d’immediat, així com 
el seu equip, per tota la partida en curs.
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Article 20. Temps autoritzat per jugar
En el moment d’haver llançat el “Petit”, tot jugador 
disposa d’una durada màxima d’un minut per llan-
çar la seva bola. Aquest termini comença a comptar 
a partir que el “Petit” s’atura o quan s’atura la bola 
jugada anteriorment o també, en el cas que s’hagi 
hagut d’efectuar la mesura d’un punt, a partir d’ha-
ver-la realitzat. 
Aquestes mateixes prescripcions s’apliquen pel que 
fa el llançament del “Petit” després de cada “mènes”.
El jugador que no respecti aquest termini encorre 
les penalitats previstes en l’article 34.
Article 21. Boles desplaçades
Si una bola aturada es belluga a causa del vent o del 
pendent del terreny, es posa de nou al seu lloc. S’ac-
tua de la mateixa manera per tota bola desplaçada 
accidentalment per un jugador, un àrbitre, un espec-
tador, un animal o per qualsevol objecte mòbil.
Per tal d’evitar qualsevol protesta, els jugadors han 
de marcar les boles. Cap reclamació serà admesa 
per una bola que no estigui marcat i l’àrbitre decidirà 
en funció de la situació de les boles sobre el terreny. 
Per una altra banda, si una bola és desplaçada per 
l’efecte d’una bola jugada d’aquesta partida, serà vàlida.
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Article 22. Jugador llançant una bola que no és seva
El jugador que llenci una bola que no és la seva 
rep un advertiment. La bola jugada és tanmateix 
vàlida però ha d’ésser immediatament substituïda, 
eventualment després d’haver estat mesurat.
En cas de recidiva en el curs d’una partida, la bola 
del jugador culpable és anul·lada i tot allò que ha 
desplaçat es situa de nou en el seu lloc.
Article 23. Bola jugada fora de regles
Tota bola  jugada fora del cercle des de on ha estat 
llançada és nul·la i tot allò que hagi desplaçat en el 
seu camí serà posat de nou al seu lloc prèviament 
marcat.
Tanmateix, l’adversari té el dret de fer aplicar les 
normes de l’avantatge i de declarar que és vàlida. 
En aquest cas, la bola puntejada o llençada es bona 
i tot allò que hagi desplaçat torna al seu lloc.
•  PUNTS I MESURES
Article 24. Desplaçament momentani de les boles
Pel mesuratge d’un punt, s’autoritza a desplaçar  
momentàniament, desprès d’haver-les marcat, les 
boles i els obstacles situats entre el “Petit” i les bo-
les que s’han de mesurar. Després del mesuratge, 
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les boles i els obstacles no poden ésser apartats, la 
mesura del punt  s’ establirà amb l’ajut d’un compàs. 
Article 25. Mesures dels punts
La mesura d’un punt pertoca al jugador que ha ju-
gat el darrer o bé l’un dels seus companys de joc. 
Els adversaris tenen  sempre el dret de mesurar 
després d’un d’aquests jugadors. Sigui quin sigui 
el nivell de les boles per mesurar i el moment de la 
“mène”, l’àrbitre pot ésser consultat i la seva decisió 
és irrevocable. Les mesures han d’efectuar-se amb 
instruments apropiats, cada equip haurà de tenir un.
No obstant està prohibit efectuar les mesures amb 
els peus. El jugador que no respecti aquesta norma, 
s’exposa a les sancions previstes en el article 34.
Article 26. Boles retirades
Esta totalment prohibit als jugadors  recollir les bo-
les jugades abans  de que acabi la “mène”
Al final de cada “mène”, tota bola retirada abans  
del recompte de punts serà nul·la. Cap reclamació 
serà admesa.
Article 27. Desplaçament de les boles o del “Petit”
Es considera perdut el punt d’un equip si un dels 
jugadors, efectuant un mesuratge, desplaça un 
“Petit” o una bola litigiosa.
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Si, durant el mesuratge d’un punt, l’ àrbitre belluga 
o desplaça una bola o el “Petit”, es pronuncia en 
tota equitat.
Article 28. boles a igual distància del “Petit”
Quan dues boles, pertanyents cadascuna a un 
equip, es troben a igual distància, tres casos poden 
aparèixer:
1) Si els dos equips no tenen més boles, la “mène” 

serà nul·la i el “Petit” pertany l’equip que hagi 
puntuat anteriorment.

2) Si tan sols un equip disposa de boles, les juga 
i marca tan punts com boles hi hagin més prò-
ximes del “Petit” que la bola més pròxima de 
l’adversari.

3) Si a tots dos equips  els queden boles, li toca jugar 
al equip que ha tirat la darrera bola, després a l’equip 
contrari, i continuar d’aquesta manera, alternativa-
ment, fins que un dels dos equips aconsegueixi el 
punt. Quan un equip es queda sol amb boles, s’apli-
quen les disposicions del paràgraf precedent.

Si, en el curs d’un final de “mène”, cap bola no es 
troba en terreny autoritzat, la “mène” és nul·la.
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Article 29. Cos estrany adherit a la bola o al “Petit”
Tot cos estrany que s’adhereixi a la bola o al “Petit” 
ha d’ésser retirat abans de la mesura del punt.
• DISCIPLINA
Article 30. Reclamacions
Per tal d’ésser admesa, qualsevol reclamació ha 
d’ésser feta a l’àrbitre. No serà presa en conside-
ració si es formula després d’haver establert el re-
sultat de la partida. Cada equip és responsable de la 
vigilància de l’equip contrari (llicències, categoria, 
terreny de joc, boles, etc,...)
Article 31. Penalitats per absència dels equips o 
dels  jugadors
En el moment de sortejar els enfrontaments i en 
el de la proclamació dels resultats, els jugadors 
han d’ésser presents a la taula de control. Un quart 
d’hora (15 min.) abans de la fi de la proclamació 
d’aquest resultats, l’equip absent del terreny de joc 
es penalitzat d’un punt, que s’endurà el crèdit de 
l’equip contrari.
Aquest límit de temps es reduït a 5 minuts per a les 
partides a temps.
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Passat aquest termini d’un quart d’hora, la penalitat 
s’augmentarà d’un punt per cada cinc minuts de retard. 
Aquestes mateixes penalitats s’aplicaran en el 
transcurs de la competició després de cada sorteig 
i en el cas  de tornar a començar les partides 
després d’una interrupció, sigui qui sigui el motiu.
Serà declarat derrotat per forfait l’equip que no 
s’hagi presentat en el terreny  de joc en el període 
d’una hora després de la fi de la proclamació dels 
resultats. 
Un equip incomplert té la facultat de començar la 
partida sense esperar el seu jugador absent; no 
obstant això, no disposarà de les boles d’aquest. 
Cap jugador pot absentar-se d’una partida o marxar 
del terreny de joc sense l’autorització de l’àrbitre. 
Per les partides a temps els jugadors hauran d’ha-
ver jugat les seves boles per poder sortir del joc. 
Si aquesta no ha estat acordada, es farà aplicació 
de les  disposicions d’aquest article i del següent.
Article 32. Arribada amb retard dels jugadors
Si, desprès del inici d’una “mène”, el jugador 
absent es presenta,  no podrà participar en aquesta 
“mène”. Serà admès únicament  a partir de la 
següent “mène”.
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Si el jugador absent es presenta més d’una hora 
desprès del inici d’una partida, perdrà tot el dret 
de participar-hi.
Si el seu o els seus companys guanyen aquesta 
partida, podrà participar a aquella que segueix, 
sota reserva de que l’equip sigui nominativament 
inscrit.
Si la competició es desenvolupa per grups, podrà 
participar a la segona partida sigui quin sigui el re-
sultat de la primera.
Una “mène” és considerada com iniciada quan el 
“Petit” a estat llençat en terreny de joc, de manera 
reglamentària. 
Article 33. Substitució d’un jugador
La substitució d’un jugador en “Dobletes”, d’un o 
dos jugadors en “Tripletes” no és autoritzada més 
que en el moment de l’anunci oficial de l’ inici  de la 
competició ( bomba, xiulada, anunci,..)  a condició 
que el o els seus companys no hagin estat inscrits 
en la competició a nom d’un altre equip.
Article 34. Sancions
Per no- observació de les normes de joc, els juga-
dors s’exposen a les sancions següents:
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1) Avís; 
2) Anul·lació de la bola jugada o que jugarà;
3) Anul·lació de la bola jugada o que jugarà  i de la 

següent;
4) Exclusió del jugador fal·lible per la  partida;
5) Desqualificació del equip fal·lible;
6) Desqualificació dels dos equips en cas de con-

nivència.
Article 35. Mal temps
En cas de pluja, tota “mène” iniciada ha de esser 
acabada, a no ser que el àrbitre  digui lo contrari 
ja que és el únic habilitat, amb el jurat, per decidir 
l’aturada o la anul·lació per cas de força major.
Article 36. Nova fase de joc
Si, desprès de l’anunci del inici d’una nova fase de 
la  competició (2ª volta, 3ª volta, etc...), algunes 
partides no s’han acabat, l’ àrbitre, desprès del avís 
del Comitè d’ Organització, pot prendre qualsevol 
decisió que cregui necessària pel bon funciona-
ment del concurs.
Article 37. Manca d’esportivitat
Els equips que disputin una partida fent  prova  
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de manca d’esportivitat i de respecte envers al 
públic, dirigents o àrbitres, seran exclosos de la 
competició. Aquesta exclusió pot repercutir en el 
resultat prèviament obtinguts, així com l’aplicació 
de sancions, previstes en l’article 38. 
Article 38. Incorrecció  
El jugador que sigui culpable d’incorrecció i , a més 
forta raó, de violència contra un dirigent, àrbitre, 
un jugador o un espectador incorre en una o varies 
sancions següents, segons la  gravetat de la falta:
1) Exclusió de la competició;
2) Retirada de la llicència;
3) Confiscació o restitució de les indemnitats i re-

compenses.
La sanció presa a consideració del jugador fal·lible 
pot ser aplicable als seus companys.
La sanció 1 és aplicable per l’àrbitre
La sanció 2 és aplicable pel jurat.
La sanció 3 és aplicable pel Comitè d’Organització 
que, en 48h, farà arribar amb el seu informe, 
les indemnitats i recompenses retingudes, a 
l’organisme federal que decideix la destinació.
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En tot estat de causa, el Comitè Director de la 
instancia federal té l’última paraula.
Una aptitud correcta serà exigida a tots els 
jugadors. Tot jugador que no observi aquesta 
prescripció, serà  exclòs de la competició desprès 
de l’avís de l’àrbitre.
Article 39. Deures dels àrbitres
Els àrbitres destinats a dirigir  les competicions 
son responsables de fer correspondre amb la més 
estricta mesura l’aplicació de les normes de joc i 
normes administratives que les  complementen. 
Tenen l’autoritat per excloure de la competició tot 
jugador o tot un equip que  s’oposi a qualsevol 
decisió.
Els espectadors llicenciats o suspesos que, per el 
seu comportament, fossin l’origen d’incidents dins 
el terreny de joc, contribuirà a formar part de l’acta  
escrita  per l’àrbitre a l’Organisme federal.
Aquest mateix convocarà el o els fal·libles davant la 
Comissió de Disciplina competent  que decidirà les 
sancions a imposar.
Article 40. Composició et decisions del jurat
Tot cas  no previst per aquestes normes serà 
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sotmès a l’àrbitre que pot fer referència al jurat del 
concurs. Aquest jurat està format de 3 membres 
com a mínim i  5 de màxim. Les decisions preses 
en aplicació del present  paràgraf pel jurat son 
sense avís. En cas de  obtenir  diverses decisions, 
la  del President serà la veu portant.

N.B: El Present reglament a estat aprovat pel 
Congrés Internacional de la F.I.P.J.P. el 7 d’octubre 
del 2010 a Izmir, Turquia.
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