•

MATERIAL:

Les pilotes hauran de ser reglamentàries i del següent pes:


BENJAMINS: Pilota de badana 27 gr de AGULLENT - GROGES



ALEVINS: Pilota de badana 32 gr de AGULLENT - BLANQUES



INFANTILS: Pilota de frontó. 34-36 gr. de Ruiz/Politècnic (NOVES)



CADETS: Pilota de frontó de 38-40 de Ruiz/ Politècnic (NOVES)



JUVENILS. Pilota de tec de Ruiz de 44 a 47 gr

• MESURES CANXES (es poden variar les mesures prèvia autorització de la FPV o
acord dels dos monitors per adaptar al nivell dels jugadors.): En la fase final les
mesures s´adaptaran al nivells dels participants. En la paret del frontó (frontis) ratlla
de falta a 90 cm.


BENJAMINS: Falta a 4 m del frontis i passa a 10 m del frontis. Traure a 5
m*



ALEVINS : Falta a 5 m del frontis i passa a 13 del frontis.. Traure a 6 m*



INFANTILS: Falta 7 m del frontis i passa a 15 m del frontis. Traure a 8 m*



CADETS: Falta 8 m del frontis i passa a 16 m del frontis. Traure a 9 m*



JUVENILS. Falta 10 m del frontis i passa a 18 m del frontis. Traure a 12
m*

•

TANTEIG (en competicions que es juguen totes les partides en una jornada,
sistema TROBADA (SAFOR, MARINA ALTA, es jugarà al millor de 3/5 jocs o
11/15/18/21 tantos amb traure alternatiu desprès de cada traure, un vegada
cada jugador).:
-

1ª FASE ES JUGARÀ: A 8 JOCS

-

2ª FASE (Fase Final);OCTAUS *(Si fera falta) QUARTS - SEMIFINALS–
FINALS- 8 Jocs
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-

•

FASE AUTONÒMICA. Es jugarà a 8 jocs, eixint 10 iguals.

PUNTUACIÓ:

En la 1ª Fase, s’aplica a les cinc categories, el següent sistema de puntuació; (El primer
que realitze 8 jocs guanya la partida, pujant els dos equips, i contant 15, 30 i VAL
(tornant a dos de 30, quan els dos equips igualen a VAL). El punts en la primera fase:
(GUANYADOR: 2 PUNTS -PERDEDOR: 1 PUNT –NO PRESENTAT: - 1 PTS)
En la segona fase, es farà val a val i joc, es a dir, no es tornarà “a dos”.
•

SISTEMA DE COMPETICIÓ (sistema seus):
1ª FASE: LLIGA.
2ª FASE: ELIMINATORIA (partida única).

•

MONITORS – DELEGATS - JUTGES;

-

Deuran de fer les funcions de jutges (els dos monitors dels equips que s´enfronten,
jutges de l´entitat participant) reomplint el acta múltiple i enviar a la Federació el
resultat.

-

L´acta múltiple l´enviarà el responsable de la seu en les modalitats que es jugue pel
sistema de seu (frontó, galotxa, llargues..). Les actes deuen d´estar en la FPV o el
resultat abans del dilluns a les 10´00 h del matí (en cada una de les jornades).

-

Cada monitor/delegat deurà dur dos pilotes per calfar i jugar en la 1ª fase i fase final.

-

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

•

OBSERVACIONS- NORMES:
-

Els equips deuran d´anar amb la mateixa equipació (pantaló llarg blanc, pantaló
de raspall, i samarretes del mateix color). En les finals provincials i
autonòmiques, tots els equips tindran que anar en pantaló llarg blanc i la
samarreta corresponent. Important!!!
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-

Es recomana als equips en categoria benjamí adaptar el joc, en el cas de que els
jugadors no tinguen un nivell elevat. El jugador que resta pot empomar i nyagar
perquè puguen divertir-se en aquesta modalitat…

-

Els jugadors amb diversitat funcional (física/psíquica), poden jugar fins dos
categories inferiors. Sempre aportant la certificació corresponent.

-

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.

-

Els jugadors que vulguin traure de bot de braç o carxot, deuran traure de 2 m.
més arrere de la línia de traure, i no podran passar la ratlla del traure. Si volen
jugar a l´aire també trauran dos metros més arrere i sense passar la ratlla.

-

En benjamins i alevins, els jugadors que “TRAUEN” no podran jugar de rest
fins que no passen 3 jocs (igual que en galotxa, raspall,..). I quant comence a
jugar de REST tindran que passar 3 jocs més per tornar a passar al “TRAURE”
(es dir, canviant al quart joc).

-

El traure s’haurà de realitzar des de la mitat de la canxa cap a la ratlla de fora,
per tal de no molestar-se els jugadors, ja que en categories inferiors els jugadors
no tenen molta mobilitat i per tal de facilitar la faena del jutge a l´hora d’arbitrar.

-

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

-

En les fases finals cada equip pot tindré tres parades tècniques de màxim d´un
minut.
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ALTRES CONSIDERACIONS:
- Bases dels JECV.
http://fedpival.es/pdf/competicions/pdf_6069.pdf

- Reglament de joc de la modalitat de frontó valencià.
http://fedpival.es/pdf/normatives/doc1872.pdf

- Reglament general de competicions.
http://fedpival.es/pdf/normatives/doc973.pdf

- Reglament disciplinari de la FPV.
http://fedpival.es/pdf/normatives/doc2083.pdf
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