•

•

MATERIAL:
o

BENJAMINS – pilota 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

JUVENILS - PILOTA VAQUETA 40-42 gr

Tots els equips/jugadors deuen aportar una pilota mínim 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 desde el rebot del dau a la corda)
•

BENJAMINS – 14-16 m

•

ALEVINS –18 - 20 m

•

INFANTILS – 20 – 22 m

•

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

ALTURA CORDA :
•

BENJ - ALEV-INF: 1.65-1.75 m

•

CAD-JUV: 1.75-1.85 m

•

1ª FASE: ES JUGARÀ A JOCS. Es jugarà a 15/20/25. Es farà val

TANTEIG:

a val. BEN - ALEV - INFANTILS – CADETS- JUV
•

2ª FASE: ES JUGARÀ A JOCS. Es jugarà a 15/20/25 (segons nº
jugadors). Es farà val a val. (concentració, varies
partides el mateix día)

•

PUNTUACIÓ:
o

GUANYADOR: 2 PUNTS

o

PERDEDOR: 1 PUNT

•

OBSERVACIONS (per accord dels dos monitors poden modificar-se les normes.:

En totes les categoríes, el jugador que esta al dau es tirarà la pilota, al rebot i sempre
deixant-la botar, dins del dau. No hi ha mitja. La pilota si va a l´escala “sempre” estara
parada i es jugara de la “ratlla del quinze”, segons categoria. Si ha botat antes de pujar a
l´escala, es jugara a l´aire.
Galeries prohibides, encara que si va dalt de les galeries i cau es jugarà, si es queda encalada,
perdrà el “quinze”, el jugador que l´ha tirat dalt. La pilota parada mai es pot tirar d´alt, en cas d´anar
dalt i caure, serà falta.
•

BENJAMINS: La primera pilota no podrà pasar de la “ratlla de quinze”, que estara a 10
m de la corda (sense rebots portatils). Si la pilota pasa la “ratlla del quinze”, estara
parada en l´escala a la mateixa altura, i es jugarà caiguda d´escala, i es podra jugar amb
o sense bot.

o

ALEVINS: La primera pilota no podrà pasar de la “ratlla de quinze”, que estara a 12 m
de la corda (sense rebots portatils). Si la pilota pasa la “ratlla del quinze”, estara parada
en l´escala a la mateixa altura, i es jugarà caiguda d´escala, sense botar.

o

INFANTILS: La primera pilota no podrà pasar de la “ratlla de quinze”, que estara a 14 m
de la corda (sense rebots portatils). Si la pilota pasa la “ratlla del quinze”, estara parada
en l´escala a la mateixa altura, i es jugarà caiguda d´escala, sense botar.

o

CADETS: La primera pilota no podrà pasar de la “ratlla de quinze”, que estara a 16 m
de la corda (sense rebots portatils). Si la pilota pasa la “ratlla del quinze”, estara parada
en l´escala a la mateixa altura, i es jugarà caiguda d´escala, sense botar.

-

MONITORS – DELEGATS;
•

Deuran de fer les funcions de jutges (els dos monitors dels equips que s´enfronten)
reomplint un acta i enviar a la Federació, la seu s´encarregarà de ficar i arreplegar
els resultats. Cada monitor, pot enviar els resultats fent una foto de l´acta reomplida i
enviant al 619.95.18.50-

•

Els monitors/delegats anotaran en les observacions de l´acta i enviaran un Informe
a la Federació en el cas de algun equip no presenta la documentació reglamentaria,
que hi no hi haja una conducta correcta per part dels jugadors, monitors, delegats,
espectadors.

•

EQUIPS/JUGADORS:
o L´equip/

JUGADOR que aplegue amb 15 minuts

de retràs tindra la

partida perduda (enviar sms inmediat als 15 minuts, al 619.95.18.50) o email a secretaritecnic@fedpival.es.

ALTRES CONSIDERACIONS :
•

En les fases finals cada equip pot tindré 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.

