•

Tots

els

MATERIAL:
o

BENJAMINS - pilota de badana 27 gr,GROGA

o

ALEVINS - PILOTA VAQUETA 32-36 gr, de 2ª mà

o

INFANTILS - PILOTA VAQUETA 36-38 gr

o

CADETS - PILOTA VAQUETA 38-40 gr

o

JUVENIL - PILOTA VAQUETA 40-42 gr

equips

deuen

aportar

dos

pilotes abans

d´iniciar

les

partides

al

jutge/responsable de la seu i desprès de la partida es tornen a l´escola corresponent.

•

MESURES TRINQUETS:
o

o

•

CORDA CENTRAL (distancia des del rebot del dau a la corda)
•

BENJAMINS – 14-16 m

•

ALEVINS –18 - 20 m

•

INFANTILS – 20 – 22 m

•

CADETS - JUVENIL – 22 - 24 m (mig del trinquet)

ALTURA CORDA :
•

BENJ - ALEV-INF: 1.65-1.75 m

•

CAD-JUV: 1.75-1.85 m.

TANTEIG:
•

1ª FASE:
- Grups de 4 o més equips. Es jugarà a jocs. Eixint de 20 iguals. Es jugarà a 40. Es
farà val a val.
- Grups de 3 equips Es jugarà a jocs. Eixint 10 iguals. Es jugarà a 40. Es farà val a
val.

Les competicions es jugaran per concentració.
•

•

2ª FASE I FASE FINAL AUTONÒMICA : Es jugarà per concentració o eliminatòries
(en aquest cas, es jugarà a 40, eixint de 0, fent val a val).

PUNTUACIÓ:
o

GUANYADOR: 2 PUNTS

o

PERDEDOR: 1 PUNT
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•

OBSERVACIONS (per acord dels dos monitors poden modificar-se les normes):
BENJAMINS: S’adaptaran les normes per a que puguen jugar i gaudir els

o

xiquets/es. El jugador que està al dau, es tirarà la pilota dins del dau, al rebot i
deixant-la botar i jugarà la pilota per dalt de la corda, sense passar la ratlla de
falta que estarà a 10 m de la corda. Si passa la pilota estarà parada en l’escala al
sis/set (segons el trinquet). En aquesta categoria, quan la pilota estiga parada,
sempre es jugarà a l’altura del sis/set.
ALEVINS: En aquesta categoria, es pot efectuar la “ferida” sense botar la pilota,

o

és a dir, jugant-la a l’aire. En la Fase Final si que serà de la forma habitual,
efectuant un bot primer.

-

-

Totes les categories tindran una mitja per joc, que no contarà.

-

Totes les categories “feriran” per “dalt la ratlla”.

-

La Pilota parada a l’escala no es pot tirar a la grada, serà falta. Serà “pilota parada”
quan: monte a l’escala entre la corda i el 6/7 i també quan pegue en algun
espectador de l´escala.

-

Les Galeries són lliures, i si la pilota cau, continua el joc.

MONITORS – DELEGATS;
•

Els dos monitors dels equips que s’enfronten deuran de fer les funcions de
jutges, reomplir les actes i posteriorment enviar-les a la Federació (l’equip que
jugue com a Local).

•

Els monitors/delegats anotaran en les observacions de l’acta i enviaran un
Informe a la Federació en el cas de que algun equip no haja presentat la
documentació reglamentaria,o si han mostrat una conducta incorrecta per
part dels jugadors, monitors, delegats, espectadors.

•

EQUIPS:
o

L´equip que aplegue amb 15 minuts de retràs tindrà la partida
perduda (enviar sms immediat als 15 minuts, al 619.95.18.50) o e-mail.
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ALTRES CONSIDERACIONS :
•

Els jugadors amb algun tipus de discapacitat física/psíquica, poden jugar fins dos categories
inferiors.

•

Un equip per poder jugar deurà tindre 2 jugadors. Es podran realitzar tots els canvis que
l’entrenador crega convenient, entrant i eixint sempre al finalitzar el joc i mai entre els
quinzes que componen un joc. Si el monitor avisa amb antelació, l’equip podrà anar rodant
en les posicions de joc, és a dir: passar de rest a mitger i d’aquest a punter i a l’inversa.

•

En benjamins/alevins, els jugadors que “ferixen” no podran jugar de rests/mitgers quant
estiguen al dau fins que no passen 3 jocs (igual que en frontó, galotxa, raspall). I quant
comence a jugar de rest/mitger tindran que passar 3 jocs per tornar a passar a “ferir” (es a
dir canviant al quart joc). Quant soles juguen dos jugadors en un equip, sols podrà ferir un
jugador.

•

En les fases finals, un jugador sols podrà jugar una partida per jornada\día (sols en casos
especials acceptats pels jutges/monitors/delegats visitants podran jugar més d´una partida,
completant altres equips de l´escola).

•

En les fases finals cada equip pot tindre tres parades tècniques de màxim 1 minut.

•

CAL PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ TAL I COM INDIQUEN LES BASES DE
COMPETICIÓ DELS JECV (AMB TOT CORRECTAMENT REOMPLIT).

REGIMEM DISCIPLINARI I ALTRES REGLAMENTS:
- Bases dels JECV.
- Reglament de joc de la modalitat d´escala i corda.
- Reglament general de competicions.
- Reglament disciplinari de la FPV.
- Reglament general de JECV de pilota valenciana.
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