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REGULAMENTO OFICIAL PARA O DEPORTE DA PETANCA
Aplicable a todos os territorios das federacións nacionais, os membros da FIPJP.

DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1 - Formación dos equipos.
A Petanca é un deporte que enfronta:
- 3 deportistas a 3 deportistas (tripletas).
Tamén pode enfrontar:
- 2 deportistas a 2 deportistas (dupletas).
- 1 deportista a 1 deportista (individual).
En tripletas cada deportista dispón de 2 bólas.
En dupletas e individual cada deportista dispón de 3 bólas.
Calquera outra fórmula está prohibida.
Artigo 2 - Características das bólas homologadas.
A Petanca xógase con bólas homologadas pola FIPJP, as cales teñen que reunir as
características seguintes:
1) Ser de metal.
2) Ter un diámetro comprendido entre 7,05 cm. (mínimo) e 8 cm. (máximo).
3) Ter un peso comprendido entre 650 gramos (mínimo) e 800 gramos (máximo).
Tanto a marca do fabricante como os díxitos que indican o peso, deberán estar
gravados sobre a bóla de forma indeleble. (Nota 1, p17)
Os deportistas de 11 anos e menos, nas súas competicións específicas teñen a
posibilidade de utilizar bólas de 600 gramos e de 65 mm. de diámetro, a condición
de que sexan fabricadas conforme ás normas de homologación.
4) Non poderán conter chumbo nin area e con carácter xeral non deberán estar
trucadas nin deberán sufrir transformación ou modificación algunha tras a súa
fabricación. Está totalmente prohibido recocelas para modificar a dureza dada polo
fabricante.
Con todo, o nome e os apelidos do deportista (ou as súas iniciais) poden ser
gravados, así como diversos logotipos ou siglas, conforme ao prego de condicións
relativas á fabricación das bólas.
Artigo 2 bis – Sanciones por bólas non conformes.
O deportista que incorra en calquera das infraccións previstas no apartado 4) do
artigo anterior, será inmediatamente excluído da competición, así como a súa/s
compañeiro/s de equipo.
As bólas non trucadas, pero excesivamente usadas, ou de fabricación defectuosa,
que non fosen aprobadas nos exames de control, ou que non respondesen as
normas sinaladas nos apartados 1), 2) e 3) do artigo anterior, deberán ser
substituídas. Tamén poderá cambiar o xogo de bólas.
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As reclamacións que se refiren a estes tres apartados, formuladas polos deportistas,
son admisibles antes do principio da partida. Estes últimos aseguraranse que as
súas bólas e as dos seus adversarios responden as normas sinaladas.
As reclamacións referentes ao apartado 4), son admisibles durante toda a partida,
pero só poden ser formuladas entre dúas xogadas. Con todo, a partir da terceira
xogada, se a reclamación é sen fundamento, significará unha penalización de tres
puntos que serán engadidos ao tenteo do equipo contrario.
O árbitro e o comité de competición poden, en todo momento, proceder a controlar
as bólas dun ou varios deportistas.
Artigo 3 – Boliches aceptados.
Os boliches serán de madeira ou de material sintético, deben levar a marca do
fabricante e ser homologados por parte da FIPJP, en aplicación do prego de
condicións específicas das normas requiridas.
O seu diámetro debe ser de 30 mm. (Tolerancia +/- 1 mm.).
O seu peso debe estar comprendido entre os 10 e 18 gramos.
Os boliches pintados están autorizados, pero, nin estes, nin os boliches de madeira,
non deben poder ser recollidos cun imán.
Artigo 4 – Licenzas.
Para inscribirse nunha competición, cada deportista debe presentar a súa licenza, ou
segundo os regulamentos da súa Federación, un documento que probe a súa
identidade e o feito de que el ou ela é membro desta federación.

XOGO
Artigo 5 – Áreas de xogo e terreos regulamentarios.
A Petanca practícase sobre toda clase de superficies. Por decisión do comité de
organización ou do árbitro, os equipos poden verse obrigados a xogar nun terreo
delimitado. Neste caso, a pista debe ter as dimensións mínimas seguintes: 4 m. de
anchura e 15 m. de lonxitude para os campionatos nacionais e as competicións
internacionais.
Para outras competicións, as Federacións poderán permitir aos organizadores outras
derrogacións relativas ás dimensións, que non sexan inferiores a 12 m. x 3 m.
Unha área de xogo comprende un número indeterminado de terreos limitados por
fíos (cordas) cuxo grosor non inflúa no bo desenvolvemento do xogo. Estes fíos que
limitan os diferentes terreos de xogo non son liñas de perda, a parte das liñas de
fondo do cadro e dos cadros exteriores.
Cando os terreos de xogos están colocados contiguamente, as liñas de fondo están
consideradas como liñas de perda.
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Cando os terreos de xogo péchense con barreiras, estas deben colocarse a unha
distancia mínima de 1 m. da liña exterior dos terreos de xogo. (Debuxo 1, p19)
As partidas xóganse a 13 puntos con posibilidade de desempate e axuste a 11
puntos.
Certas competicións poden organizarse a tempo limitado. Estas deben sempre ser
xogadas en terreos cuxas liñas que o delimitan serán consideradas como liñas de
perdas. (Debuxo 2, p19)
Artigo 6 – Inicio do xogo e regulamento relativo á circunferencia.
Os deportistas deben sortear para determinar o equipo que escollerá a pista, se esta
non foi asignada pola organización, e lanzará primeiro o boliche.
En caso de asignación dunha pista pola organización, o boliche deberá ser lanzado
na pista designada. Os equipos concernentes non poden irse a outra pista sen a
autorización do árbitro.
Calquera deportista do equipo que gañase o sorteo, escollerá o punto de partida e
trazará ou depositará sobre o chan unha circunferencia de forma que os pés de
todos os deportistas poidan ser postos totalmente no interior da mesma. A
circunferencia trazada non pode medir menos de 35 cm. nin máis de 50 cm. de
diámetro. En caso de circunferencia prefabricada, esta deberá ser ríxida e ter un
diámetro interior de 50 cm. (tolerancia +/- 2 mm.)
As circunferencias plegables son admitidas a condición de que se trate de modelos
homologados pola FIPJP, observando particularmente a súa rixidez.
Cando o organizador facilite as circunferencias regulamentarias ou homologadas, os
deportistas deben utilizalos.
Tamén deben aceptar as circunferencias regulamentarias ou homologadas
propostas polo adversario. Se os dous equipos propoñen unha cada un, a elección
corresponderá ao que gañase o sorteo.
En todos os casos as circunferencias deben ser marcadas antes do lanzamento do
boliche. (Nota 2, p17)
A circunferencia de lanzamento debe ser trazada ou depositada a máis dun metro de
todo obstáculo e polo menos a dous metros doutra circunferencia de lanzamento
utilizada. (Nota 3, p17) (Debuxo 3, p20)
O equipo que ten o dereito de lanzar o boliche, ben sexa por que gañou o sorteo ou
ben porque puntuou na man precedente, só ten un lanzamento. Se este é infrutuoso,
será entregado ao equipo contrario que o colocará onde queira en condicións
regulamentarias. (Nota 4, p17)
O equipo que vai lanzar o boliche debe borrar todas as circunferencias de
lanzamento situadas nas proximidades da que se vai a utilizar.
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O interior da circunferencia pode ser limpado totalmente durante unha xogada, pero
deberá volverse a deixar no seu estado inicial, ao finalizar a xogada.
A circunferencia non está considerada como terreo prohibido.
Os pés deben estar totalmente no interior da circunferencia de lanzamento sen
pisala e non deben saír dela nin separarse totalmente do chan, ata que a bóla
lanzada haxa tocado o terreo. Ningunha outra parte do corpo poderá tocar o chan do
exterior da circunferencia. Todo deportista que non respecte estas disposicións,
incorrerá nas sancións previstas no artigo 35. (Debuxo 4, p20)
Os deportistas con discapacidade dun membro inferior, están excepcionalmente
autorizados a colocar só un pé no interior da circunferencia de lanzamento. Para os
deportistas que van en cadeira de rodas, polo menos una das rodas (a do brazo coa
que xogue a bóla) debe colocarse no interior da circunferencia.
O lanzamento do boliche polo deportista dun equipo, non implica necesariamente
que teña a obrigación de xogar primeiro.
Se un deportista levanta a circunferencia mentres queden bólas por xogar, a
circunferencia será colocada no seu sitio, pero só os seus adversarios están
autorizados a xogar as súas bólas. (Nota 5, p17)
Artigo 7 – Distancias regulamentarias para o lanzamento do boliche.
Para que o boliche lanzado por un deportista sexa válido, é necesario:
1) Que a distancia que lle separa do bordo interior máis próximo da circunferencia de
lanzamento sexa de:
- 6 metros mínimo e 10 metros máximo para os xuvenís e seniors. (Nota 6, p17)
(Debuxo 5, p20)
Nas competicións destinadas aos máis novos (infantís) pódense aplicar distancias
menores.
Só se pode tapar un buraco producido por unha bóla xogada anteriormente.
Prohibido desprazar obstáculos e varrer o terreo (facer a praza de touros), sobre
todo diante dunha bóla, o non cumprimento cartón amarelo, sanción artigo 35.
2) Que a circunferencia de lanzamento, estea a un metro como mínimo de todo
obstáculo e a dous metros doutra circunferencia utilizada. (Nota 3, p17)
3) Que o boliche estea a un metro, como mínimo, de todo obstáculo e do límite máis
próximo dun terreo prohibido. Esta distancia redúcese a 50 cm nas partidas con
tempo limitado e salvo para a liña de fondo do terreo de xogo. (Debuxo 6, p21)
4) Que sexa visible polo deportista colocado cos pés nos extremos interiores da
circunferencia de lanzamento e co corpo absolutamente recto. En caso de dúbida
sobre este punto, o árbitro decidirá sen posibilidade de apelación se o boliche é
visible.
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Na xogada seguinte, o boliche lanzarase desde unha circunferencia trazada ou
depositada ao redor do punto onde se atopaba na xogada anterior, salvo nos casos
seguintes:
* Que a circunferencia estivese situada a menos dun metro dun obstáculo ou a
menos dous metros doutra circunferencia utilizada. (Nota 3, p17)
* Que o lanzamento do boliche non puidese facerse a todas as distancias
regulamentarias.
No primeiro caso, o deportista trazará ou depositará a circunferencia de lanzamento
ao límite regulamentario do obstáculo, zona prohibida ou circunferencia utilizada.
No segundo caso, o deportista poderá retroceder seguindo a liña sobre a que se
situaba o boliche ata obter a distancia máxima autorizada de lanzamento e non máis
aló. Esta posibilidade, ofrécese só se o boliche non pode ser lanzado nunha
dirección calquera á distancia máxima. (Debuxo 7, p21)
Se o boliche non foi lanzado nas condicións arriba definidas, o equipo contrario
depositarao nunha posición regulamentaria sobre o terreo de xogo e pode, á súa
volta, retirar a circunferencia nas condicións previstas no parágrafo precedente, se o
primeiro retroceso, polo equipo que lanzou o boliche, non permitiría un lanzamento á
distancia máxima regulamentaria. (Nota 4, p17)
En todo caso, o equipo que perdeu o boliche porque non conseguiu colocalo
regulamentariamente, debe de xogar a primeira bóla.
O equipo que gañou o dereito para lanzar o boliche dispón dunha duración máxima
dun minuto. O que gañou o dereito para colocalo por lanzamento infrutuoso do seu
adversario debe facelo inmediatamente. (Nota 4, p17)
Artigo 8 – Validez do lanzamento do boliche.
Se o boliche lanzado é interceptado polo árbitro, un adversario, un espectador, un
animal ou calquera obxecto móbil, debe de ser relanzado.
Se o boliche lanzado é interceptado por un compañeiro, leste será entregado ao
equipo contrario quen o colocará nunha posición regulamentaria. (Nota 4, p17)
Unha vez lanzado o boliche e tras ser xogada a primeira bóla, o adversario poderá
aínda comprobar a súa posición regulamentaria, salvo se colocouno no terreo de
xogo tras o fracaso do lanzamento do outro equipo.
Antes de que o boliche sexa entregado ao adversario para que o coloque, é
necesario que ambos os equipos recoñecesen que o lanzamento non fora válido ou
que o árbitro o haxa decidido así. Se un equipo procede doutro xeito, perde o dereito
do lanzamento do boliche.
Se o adversario tamén xogase xa unha bóla, o boliche será definitivamente
considerado válido e non se admitirá ningunha reclamación.
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Artigo 9 – Anulación do boliche nunha xogada.
O boliche é nulo nos 7 casos seguintes:
1) Cando o boliche é desprazado a terreo prohibido, aínda que volva a terreo
autorizado. O boliche dacabalo sobre o límite dun terreo autorizado é válido. Será
nulo cando excedese completamente o terreo autorizado ou a liña de perda, é dicir,
cando se sitúe máis aló do apromo deste límite. Considérase terreo prohibido toda
zona de auga sobre a cal o boliche flote libremente.
2) Cando atopándose en terreo autorizado, o boliche é desprazado non sendo visible
desde o interior da circunferencia segundo o indicado no artigo 7. Con todo, o
boliche tapado por unha bóla, non é nulo. O árbitro está autorizado a levantar
momentaneamente unha bóla para comprobar se o boliche é visible.
3) Cando o boliche é desprazado a máis de 20 m. (para os xuvenís e os seniors), ou
de 15 m. para os máis novos (Infantís) ou a menos de 3 m. da circunferencia de
lanzamento.
4) Cando, en terreos marcados, o boliche atravese máis dunha pista contigua á que
se está utilizando ou salga polo fondo da pista.
5) Cando o boliche desprazado non se atopa, o tempo de procura está limitado a
cinco minutos.
6) Cando un terreo prohibido atópase entre o boliche e a circunferencia de
lanzamento.
7) Cando nas partidas a tempo limitado, o boliche salga do terreo de xogo.
Artigo 10 – Desprazamento de obstáculos.
Prohíbese aos deportistas quitar, desprazar ou pisar calquera tipo de obstáculo que
se atope sobre o terreo de xogo. Con todo, o deportista que vai lanzar o boliche, está
autorizado a tentear unha zona de bombeo cunha das súas bólas sen golpear máis
de tres veces o chan. Con todo, o deportista que vai xogar ou un dos seus
compañeiros, pode tapar un buraco producido por unha bóla xogada anteriormente.
Por non respectar desta norma, particularmente en caso de varrido diante dunha
bóla para tirar, o deportista culpable incorre nas sancións previstas ao artigo 35.
(Debuxo 8, p21)
Artigo 11 – Cambio de boliche ou de bólas.
Prohíbese aos deportistas cambiar de boliche ou de bóla durante o transcurso dunha
partida, salvo nos casos seguintes:
1.- O boliche ou a bóla non se poden atopar. O tempo de procura está limitado a
cinco minutos.
2.- O boliche ou a bóla rompe: neste caso o anaco máis grande será tomado en
consideración. Se quedan bólas por xogar, o boliche ou a bóla serán
inmediatamente substituídos, despois dunha eventual e necesaria medición, por
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unha bóla ou un boliche de diámetro idéntico ou análogo. Á xogada seguinte, o
deportista prexudicado pode cambiar o xogo completo de bólas.

BOLICHE
Artigo 12 – Boliche tapado ou desprazado.
Se no transcurso dunha xogada o boliche queda por casualidade oculto por unha
folla ou un anaco de papel, estes serán retirados.
Se o boliche, unha vez parado, desprázase como consecuencia do vento ou da
inclinación do terreo, por exemplo, ou accidentalmente polo árbitro, un deportista, un
espectador, unha bóla ou un boliche procedente doutra partida, un animal ou por
todo obxecto móbil, será colocado novamente no seu lugar primitivo, a condición de
que estivese marcado.
Para evitar toda discusión, os deportistas deben marcar a posición do boliche. Non
se admitirá ningunha reclamación como consecuencia das bólas ou boliches non
marcados.
Se o boliche é desprazado por unha bóla xogada da súa partida, é válido.
Artigo 13 – Desprazamento do boliche a outra pista.
Se durante unha xogada o boliche é desprazado a outra pista de xogo limitada ou
non, será válido a reserva das disposicións do artigo 9.
Neste caso, os deportistas esperarán se houbese lugar, ao fin da xogada empezada
polos deportistas que se atopen na outra pista, para terminar a súa xogada.
Os deportistas deberán ter paciencia e cortesía.
Á xogada seguinte, os equipos continuarán na mesma pista que lles foi designada e
o boliche será lanzado desde o punto onde se atopaba antes de ser desprazado, a
reserva das disposicións do artigo 7.
Artigo 14 – Regras a aplicar en caso de boliche nulo.
Se durante unha xogada o boliche queda nulo, preséntanse 3 casos:
1) Quedan bólas por xogar a ambos os equipos, a xogada é nula e o boliche
pertence ao equipo que había puntuado anteriormente ou que gañara o sorteo.
2) Quedan bólas por xogar a un só equipo, este apuntarase tantos puntos como
bólas queden por xogar.
3) Non quedan bólas por xogar a ningún dos equipos, a xogada é nula e o boliche
pertence ao equipo que había puntuado anteriormente ou que gañara o sorteo.
Artigo 15 – Colocación do boliche parado ou freado.
Se o boliche golpeado é freado ou desviado por un espectador ou polo árbitro,
conservará esa posición.
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Se o boliche golpeado é freado ou desviado por un deportista situado no terreo de xogo
autorizado, o seu adversario pode elixir entre:
a) Deixalo na súa nova posición.
b) Colocalo no seu lugar primitivo.
c) Colocalo na prolongación da liña que vai desde o seu lugar primitivo ao lugar onde se
atopase, á distancia máxima de 20 metros da circunferencia de lanzamento (15 m. para
os máis novos, infantís) e de maneira que sexa visible.
Os apartados b) e c), só poden aplicarse cando o boliche foi marcado previamente.
Se este non fose o caso, o boliche permanecerá onde se atopa.
Se despois de ser golpeado, o boliche pasa a terreo prohibido para volver ao terreo de
xogo será considerado nulo e aplicaranse as disposicións do artigo 14.

BÓLAS
Artigo 16 – Lanzamento da primeira bóla e as seguintes.
A primeira bóla dunha xogada, será lanzada por un deportista do equipo que gañou o
sorteo ou a xogada anterior.
Seguidamente é ao equipo que non teña o punto a quen lle toca xogar.
O deportista non deberá axudarse con ningún obxecto, nin trazar ningunha liña sobre o
chan para sinalar a zona de bombeo da súa bóla. Cando xogue a súa última bóla, está
prohibido que dispoña dunha bóla adicional na outra man.
As bólas han de ser xogadas dunha nunha.
Unha vez lanzada, ningunha bóla poderá volverse a lanzar. Con todo, as bólas paradas
ou desviadas involuntariamente na súa traxectoria entre a circunferencia de lanzamento
e o boliche, por unha bóla ou boliche procedente doutro xogo, por un animal, por
calquera obxecto móbil (balón, etc..) e no caso previsto no artigo 8 – 2º parágrafo,
deberán ser relanzadas.
Está prohibido, mollar as bólas ou o boliche.
Antes de lanzar a bóla, o deportista deberá retirar desta todo resto de barro ou de
calquera cousa adherida á mesma, so pena de incorrer nas sancións previstas no artigo
35.
Se a primeira bóla xogada pasase a terreo prohibido, corresponderalle xogar ao equipo
contrario e así alternativamente ata que quede unha bóla en terreo autorizado.
Se non quedase bóla algunha sobre terreo autorizado debido a un tiro ou un apoio,
aplicaranse as disposicións do artigo 29.
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Artigo 17 – Actitude dos deportistas e dos espectadores durante a partida.
Durante o tempo regulamentario que dispón un deportista para lanzar a súa bóla, os
espectadores e deportistas deberán gardar o maior silencio posible.
Os adversarios non deben andar nin xesticular nin facer nada que poida molestar ao
deportista. Só os seus compañeiros poden colocarse entre o boliche e a circunferencia
de lanzamento.
Os adversarios deberán colocarse máis aló do boliche ou por detrás do deportista e a
unha distancia de dous metros como mínimo dun ou outro e nun costado.
Os deportistas que non respecten estas normas, poderán ser expulsados da
competición, se tras ser amoestados polo árbitro, persistisen na súa actitude. (Nota 7,
p17) (Debuxo 9, p22)
Artigo 18 – Lanzamento de bólas e bólas que saian da pista.
Ninguén poderá a título de proba, durante a partida, lanzar bólas ao terreo de xogo. Os
deportistas que non respecten esta norma poderán ser sancionados segundo o disposto
no capítulo “Disciplina” do artigo 35.
Durante unha xogada, as bólas que saian da pista sinalada, son válidas
(excepto no caso previsto no artigo 19).
Artigo 19 – Bólas nulas.
Toda bóla é considerada nula no momento que entra en terreo prohibido. Unha bóla a
cabalo sobre o límite do terreo autorizado é válida. A bóla é nula cando excedese
totalmente o límite do terreo autorizado, é dicir, cando se sitúa totalmente máis aló do
apromo deste límite. Igualmente é nula cando en terreo marcado, a bóla atravesa
totalmente máis dunha pista lateral contigua á utilizada ou sae polo fondo da pista.
(Debuxo 10, p22)
Nas partidas a tempo limitado que se desenvolvan nunha soa pista, unha bóla é nula nas
mesmas condicións tan pronto sae totalmente da pista na que se xoga.
Se a bóla retorna ao terreo de xogo, xa sexa debido á pendente do terreo, ou sexa
devolta por un obxecto móbil ou inmóbil, será inmediatamente retirada do xogo e todo
aquilo que puidese desprazar despois do seu paso polo terreo prohibido será devolto ao
seu lugar a condición de que estes obxectos fosen marcados.
Toda bóla nula, debe ser inmediatamente retirada do terreo de xogo. Doutra forma, será
considerada como válida desde o momento en que unha bóla sexa xogada polo equipo
contrario.
Artigo 20 – Bóla parada.
Toda bóla xogada, parada ou desviada por un espectador ou polo árbitro, conservará a
súa posición no punto de inmovilización.
Toda bóla xogada, parada ou desviada involuntariamente por un deportista do equipo ao
que pertence, será nula.
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Toda bóla xogada ao momento, parada ou desviada involuntariamente por un
adversario, poderá a elección do deportista, ser relanzada ou deixala no seu punto de
inmovilización.
Cando unha bóla tirada ou golpeada sexa parada ou desviada involuntariamente por un
deportista, o seu adversario poderá:
1) Deixala no seu punto de inmovilización.
2) Colocala na prolongación da liña que iría desde o seu lugar primitivo ao seu punto de
parada, pero unicamente en terreo autorizado e a condición de que fose marcada.
O deportista que voluntariamente pare unha bóla en movemento, será inmediatamente
descualificado da partida en xogo do mesmo xeito que o seu equipo.
Artigo 21 – Tempo autorizado para xogar.
Unha vez lanzado o boliche, todo deportista dispoñerá dun minuto para lanzar a súa
bóla. Este lapso de tempo, empezará a contar desde o momento que se detén o boliche,
a bóla xogada anteriormente ou unha vez finalizada a medición se esta fose necesaria.
Estas mesmas normas, aplícanse para o lanzamento do boliche.
O deportista que non respecte devandito lapso de tempo, incorrerá nas penalizacións
previstas no capítulo “Disciplina” do artigo 35.
Artigo 22 – Bólas desprazadas.
Se unha bóla parada desprazásese como consecuencia do vento ou da inclinación do
terreo, por exemplo, será colocada novamente no seu lugar orixinal. Igualmente,
ocorrerá se é desprazada accidentalmente, por un deportista, o árbitro, un espectador,
un animal ou calquera obxecto móbil.
Para evitar toda discusión, os deportistas deben marcar a posición das bólas. Non se
admitirá ningunha reclamación como consecuencia de bólas ou boliches non marcadas,
e o árbitro só resolverá en función do emprazamento das bólas sobre o terreo.
Con todo, a bóla desprazada por outra da mesma partida, é válida.
Artigo 23 – Deportista que xoga unha bóla distinta á súa.
O deportista que xogará unha bóla distinta á súa, será amoestado, a bóla xogada será
válida, pero deberá ser inmediatamente substituída tras unha eventual medición.
En caso de reincidencia no transcurso da partida, a bóla do deportista infractor será nula
e todo o que desprazase, será devolto ao seu lugar orixinal.
Artigo 24 – Bóla xogada contrariamente ás normas.
Fóra dos casos nos cales o presente regulamento prevé a aplicación das sancións
específicas e graduadas do artigo 35. Toda bóla xogada contrariamente ás normas será
nula e todo o que desprazase na súa traxectoria será devolto ao seu lugar orixinal, se
estivese marcado.
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Con todo, o contrario ten dereito a aplicar a regra da vantaxe e declarar que é válida.
Nese caso, a bóla xogada ao momento ou ao tiro é válida e todo o que desprazase,
permanecerá na súa nova posición.

PUNTUACIÓN E MEDICIÓN
Artigo 25 – Levantamento momentáneo das bólas.
Para poder efectuar a medición dun tanto, autorízase a desprazar
momentaneamente, tras marcalas, as bólas e os obstáculos situados entre o boliche
e a bóla para medir. Unha vez efectuada a medición, as bólas e os obstáculos
retirados, serán colocados novamente nos seus lugares. Se os obstáculos non
puidesen ser retirados, a medición efectuarase coa axuda dun compás.
Artigo 26 – Medición de puntos.
A medición dun punto, será realizada polo deportista que interveu en último lugar ou
calquera dos seus compañeiros de equipo. Os adversarios terán sempre o dereito
para repetir esa medición.
As medicións deben efectuarse con instrumentos adecuados e cada equipo debe
posuír un. Está terminantemente prohibido efectuar medidas cos pés.
Os deportistas que non respecten estas normas, poderán ser obxecto das sancións
previstas no artigo 35.
Calquera que sexa a orde das bólas para medir e o momento da xogada, o árbitro
poderá ser consultado e a súa decisión será inapelable. Os deportistas deben
colocarse polo menos a dous metros cando el efectúe a medición. (Nota 8, p17)
Con todo, por decisión do comité de organización, particularmente en caso de
partidas televisadas, pode decidirse que só o árbitro estará habilitado para medir.
(Nota 9, p17)
Artigo 27 – Bólas levantadas.
Prohíbese aos deportistas coller as bólas lanzadas antes do final da xogada.
Ao finalizar unha xogada, toda bóla retirada antes de proceder ao reconto de puntos
será nula. Non se admitirán reclamacións sobre este punto.
Se un deportista recolle as súas bólas do terreo de xogo mentres que queden bólas
aos seus compañeiros, estes últimos non estarán autorizados a xogalas. (Nota 10,
p17)
Artigo 28 – Desprazamento de bólas ou boliche.
Se ao efectuar a medición dun tanto, o deportista despraza o boliche ou unha das
bólas en litixio, perderá o punto.
Se ao efectuar a medición dun tanto, o árbitro movese ou desprazará o boliche ou
unha bóla, pronunciarase con toda equidade.
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Artigo 29 – Bólas a igual distancia do boliche.
Cando dúas bólas pertencentes a equipos distintos atópanse á mesma distancia do
boliche, pódense presentar tres casos:
1) Se os dous equipos non teñen máis bólas por xogar, a xogada será nula e o
boliche quedará a disposición do equipo que puntuara anteriormente ou que gañara
o sorteo.
2) Se un dos equipos tivese aínda bólas por xogar, xogaríaas e anotaríase tantos
puntos como bólas conseguise finalmente colocar máis preto do boliche que a bóla
máis próxima do adversario.
3) Se os dous equipos dispuxesen de bólas, correspondería xogar primeiro ao
equipo que efectuou o último lanzamento, e despois ao equipo contrario e así
sucesivamente ata que o punto pertenza a un dos equipos. Cando só quedasen
bólas a un equipo, aplicaríase o disposto no parágrafo anterior.
Se ao final dunha xogada, non quedasen bólas no terreo de xogo autorizado, a
xogada será nula.
Artigo 30 – Corpo estraño adherido á bóla ou boliche.
Todo corpo estraño adherido á bóla ou boliche debe ser retirado, antes de efectuar a
medición do tanto.

DISCIPLINA
Artigo 31 – Reclamacións.
Para que unha reclamación sexa admitida, debe ser feita ao árbitro. Se a partida
finalizou, ningunha reclamación pode ser admitida.
Cada equipo é responsable do control do adversario (licenzas, categoría, terreo de
xogo, bólas, etc.).
Artigo 32 – Penalizacións por ausencia de equipos ou deportistas.
Os deportistas deberán estar presentes na mesa de control, tanto no momento do
sorteo como á proclamación dos resultados do devandito sorteo. Se un cuarto de
hora despois da proclamación dos resultados do sorteo, un dos equipos non
comparecese no terreo de xogo, será penalizado cun punto, que se anotará á conta
do equipo contrario. Este prazo será de cinco minutos nas partidas a tempo limitado.
Pasado ese prazo, a penalización incrementarase nun punto por cada cinco minutos
de atraso.
As mesmas penalizacións serán aplicadas durante o transcurso da competición tras
cada sorteo que se producise, e ao reiniciarse a partida tras ser interrompida por un
motivo calquera.
Será eliminado da competición, o equipo que non estea presente no terreo de xogo
despois dunha hora do comezo ou continuación das partidas.
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Un equipo incompleto ten a facultade de comezar a partida sen esperar ao deportista
ausente, aínda que, non dispoñerá das súas bólas.
Ningún deportista poderá ausentarse da partida nin abandonar o terreo de xogo sen
a autorización do árbitro. De todos os xeitos, esta saída non interrompe o
desenvolvemento da partida, nin a obrigación para os seus compañeiros de xogar as
súas bólas no minuto concedido. Se non regresou no momento no que debe xogar
as súas bólas, estas son anuladas a razón dunha por minuto.
Se a autorización non foi concedida, aplicaranse as sancións previstas no Artigo 35.
En caso de accidente ou de problema médico debidamente constatado por un
médico, poderá ser concedido unha interrupción máxima dun cuarto de hora. Se a
autorización desta posibilidade revélese fraudulenta, o deportista e o seu equipo
inmediatamente serían excluídos da competición.
Artigo 33 – Presentación dos deportistas ausentes.
Se tras o comezo dunha xogada presentásese o deportista ausente, non poderá
participar xa en dita xogada, e só será admitido a partir da seguinte.
O deportista ausente que se presente tras cumprirse unha hora desde o comezo da
partida, non poderá ser admitido na mesma.
Se o seu ou os seus compañeiros de equipo gañasen a partida, poderá participar na
seguinte, se o equipo atópase inscrito nominalmente.
Se a competición desenvólvese por grupos, poderá participar na segunda partida,
calquera que sexa o resultado da primeira.
Unha xogada considérase iniciada, tan pronto como o boliche foi lanzado, calquera
que sexa a validez do lanzamento. Nas partidas a tempo limitado poden ser tomadas
disposicións particulares.
Artigo 34 – Substitución dun deportista.
A substitución dun deportista en dupletas, ou dun ou dous deportistas en tripletas,
será admitida mentres a competición non comezase oficialmente (avisada por chifre,
etc.), a condición de que os suplentes non fosen inscritos na competición como
titulares noutro equipo.
Artigo 35 – Sancións.
Os deportistas que non respecten o regulamento incorrerán nas seguintes sancións:
1.- Amoestación. Que oficialmente é marcada pola presentación polo árbitro dun cartón
amarelo ao culpable.
Con todo, un cartón amarelo por exceso do tempo, esta recae sobre o conxunto dos
deportistas do equipo culpable. Se un destes deportistas xa ten un cartón amarelo, será
imposta a supresión dunha bóla para a man en xogo, ou para a man seguinte se non
teñen máis bólas que xogar. (Nota 11, p17)
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2.- Anulación da bóla xogada ou a xogar. Que oficialmente é marcada pola presentación
polo árbitro dun cartón laranxa ao culpable.
3.- Expulsión do deportista culpable da partida. Que oficialmente é marcada pola
presentación polo árbitro dun cartón vermello ao culpable.
4.- Descualificación do equipo culpable.
5.- Descualificación de ambos os equipos en caso de conivencia.
A amoestación é unha sanción que só pode ser mostrada despois da comprobación
dunha infracción. Non pode ser considerada como unha amoestación oficial, a
información dada aos deportistas ao principio da competición, ou ao principio da partida
para que se respecte o regulamento. (Nota 12, p18)
Artigo 36 – Inclemencias.
En caso de choiva, toda xogada iniciada debe terminarse, excepto decisión contraria do
árbitro que é o único, xunto co comité de competición para decidir a súa interrupción ou
anulación en caso de forza maior.
Artigo 37 – Nova fase de xogo.
Se tras o anuncio do comezo dunha nova fase da competición (2ª rolda, 3ª rolda, etc.)
algunha partida non finalizase, o árbitro tras consultar co comité de organización, poderá
tomar todas as disposicións ou decisións que xulgue necesarias para a boa marcha da
competición.
Artigo 38 – Falta de deportividade.
Os equipos que disputarán unha partida, facendo probas de falta de deportividade ou
respecto cara ao público, dirixentes ou árbitros, serán excluídos da competición. Esta
expulsión, pode levar a cabo a non homologación dos resultados eventualmente obtidos,
así como a aplicación das sancións previstas no artigo 39.
Artigo 39 – Mal comportamento.
O deportista culpable de incorreccións e con maior razón o que fose culpable de
violencia verbal ou física cara a un dirixente, un árbitro, outro deportista ou un
espectador, incorrerá nunha ou varias das sancións seguintes, segundo a gravidade da
falta.
1) Exclusión da competición.
2) Retirada da licenza, ou do documento oficial de afiliación.
3) Confiscación ou restitución das indemnizacións e os premios.
A sanción aplicada ao deportista culpable, pode ser estendida aos seus compañeiros de
equipo.
A sanción 1 é aplicada polo árbitro.
A sanción 2 é aplicada polo comité de competición.
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A sanción 3 será aplicada polo comité de organización, quen, en 48 horas, remitirá o seu
informe ao organismo federativo, facendo constar as indemnizacións e premios retidos,
para que este decida sobre o seu destino. En todo caso, o comité nacional de
competición, decidirá en última instancia.
Un comportamento correcto será esixido a cada deportista, aos cales está prohibido
xogar co torso espido, e que deben, particularmente por razóns de seguridade, levar
calzado totalmente pechado por arriba, por diante e por detrás.
Está totalmente prohibido fumar nos terreos de xogo, incluíndo os cigarros electrónicos.
Igualmente está prohibido utilizar o teléfono móbil durante as partidas.
Todo deportista que non cumpra estas prescricións, será excluído da competición, se
persiste, despois de ser advertido polo árbitro.
Artigo 40 – Obrigacións dos Árbitros.
Os árbitros designados para dirixir as competicións, están encargados de vixiar a estrita
aplicación deste regulamento, tanto desde o punto de vista técnico como moral. Están
autorizados para expulsar da competición a todo deportista ou equipo que refuse aceptar
a súa decisión.
Os espectadores, titulares de licenzas ou sancionados, que polo seu comportamento
causasen incidentes sobre o terreo de xogo, serán suxeitos dun informe do árbitro ao
organismo federativo, quen citará ao ou os inculpados ante o comité de competición,
para que este último decida sobre as sancións a que houbese lugar.
Artigo 41 – Composición e decisións do Comité de Competición.
Todo caso non previsto no presente Regulamento, será sometido ao árbitro que poderá
recorrer ao comité organizador. O comité, compoñerase de tres membros como mínimo
e cinco como máximo. As decisións que o comité tome en aplicación do parágrafo
anterior, serán inapelables. O Presidente, terá voto de calidade en caso de empate entre
os membros.
Nota. - Regulamento adoptado polo Comité Executivo o 4 de decembro de 2016 para a
súa aplicación o 1 de xaneiro de 2017.
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Notas do Comité Nacional de Árbitros
(Nota1) Pódese xogar con bólas de distinto peso e diámetro a condición de que
estean homologadas.
(Nota 2) Obrigatoriedade de marcar a circunferencia antes do lanzamento do
boliche. O non cumprimento desta norma, carrexará cartón amarelo, sanción artigo
35.
(Nota 3) A Circunferencia de lanzamento debe ser trazada ou depositada a máis dun
metro do terreo prohibido (Considérase terreo prohibido toda zona de auga sobre a
cal o boliche flote libremente).
(Nota 4) Tempo máximo 10 segundos aproximadamente. Se non o fixese
regulamentariamente, cartón amarelo, sanción artigo 35, e obrígaselle a colocalo de
forma regulamentaria.
(Nota 5) Mostraráselle cartón amarelo sanción artigo 35.
(Nota 6) Forma de medir o boliche entre a distancia mínima e máxima. Sempre se
mide entre o bordo da circunferencia (bordo interior da circunferencia homologado) e
a entrada do boliche ás liñas de 6 e 10 metros.
(Nota 7) Só os compañeiros poden colocarse entre o boliche e a circunferencia. Os
adversarios sempre nun lateral máis aló do boliche ou detrás do deportista (máis de dous
metros). Sen andar nin xesticular. Non respectar esta norma, expulsión da competición
se tras ser amoestados polo árbitro, persisten na súa actitude (sanción disciplinaria).
(Nota 8) Ao efectuar a medición o árbitro, os xogadores han de colocarse a máis de
2 metros. Non respectar esta norma leva cartón amarelo, sanción artigo 35.
(Nota 9) Se antes do reconto, un xogador retira unha bóla equidistante marcada,
estando o punto en litixio. O equipo contrario só poderá anotarse 1 punto como
máximo.
(Nota 10) Está prohibido aos deportistas levantar as bólas antes da finalización da
man, leva cartón amarelo, sanción artigo 35.
(Nota 11) Tendo en conta que esta sanción é unha sanción “especial”, sempre se
sancionará con cartón amarelo extensible ao conxunto do equipo, non así o resto de
infraccións nas que se aplica o artigo 35, que se sancionan progresivamente. Primeiro
amarela, despois laranxa e anulación de bóla xogada ou a xogar, e finalmente vermella e
exclusión da partida.
En aplicación desta sanción por perda de tempo, poderanse dar os seguintes supostos:
•
Móstrase cartón amarelo por perda de tempo extensible a todo o equipo, pero
ningún deportista posúe cartón amarelo. Cada compoñente do equipo ten un cartón
amarelo, co que se posteriormente cometen algunha infracción sancionada co artigo 35
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(excepto perda de tempo), mostraráselle cartón laranxa e anularase a bóla xogada ou
por xogar.
•
Móstrase cartón amarelo por perda de tempo extensible a todo o equipo, pero un
deportista posúe cartón amarelo, entón impoñerase a ese deportista, a supresión dunha
bóla para a man en xogo, ou para a man seguinte se non ten máis bólas que xogar (Se
son dous deportistas, pois suprimimos dúas bólas). E Cada compoñente do equipo ten
un cartón amarelo (o deportista que xa tiña unha amarela, segue cunha amarela, non
unha laranxa), co que se posteriormente cometen algunha infracción sancionada co
artigo 35 (excepto perda de tempo), mostraráselle cartón laranxa e anularase a bóla
xogada ou por xogar.
•
Móstrase cartón amarelo por perda de tempo extensible a todo o equipo, pero un
deportista posúe cartón laranxa. Actúase de igual modo que se fose amarela, é dicir: a
supresión dunha bóla para a man en xogo, ou para a man seguinte se non ten máis
bólas que xogar, co que se posteriormente cometen algunha infracción sancionada co
artigo 35 (excepto perda de tempo), mostraráselle cartón vermello e exclusión da partida.
•
Móstrase o segundo cartón amarelo por perda de tempo extensible a todo o
equipo: Neste caso ao contar todo o equipo cunha amarela por perda de tempo (dá igual
que uno ou varios deportistas teñan cartóns laranxas). Suprimiralla unha bóla, a cada
deportista do equipo, para a man en xogo, ou para a man seguinte se non teñen máis
bólas que xogar.
•
E cada vez que se mostre outro cartón amarelo por perda de tempo extensible a
todo o equipo, actuarase como no parágrafo anterior.
Finalmente significar que as sancións polo artigo 35, só teñen vixencia durante a partida.
É dicir que estas prescriben, ao finalizar dita partida. Co que, na seguinte partida, todos
os deportistas parten cun expediente sancionador a cero.
Pero as sancións por Mal comportamento do artigo 39, (Fumar, Beber, utilizar o móbil,
etc.), teñen vixencia durante toda a competición. É dicir, na 2º partida do primeiro día de
competición ao deportista X, móstraselle un cartón amarelo por fumar, beber, utilizar o
móbil, etc., esta continúa vixente durante a toda a competición. E a seguinte infracción
cometida e que estea sancionada polo artigo 39, leva a exclusión da competición de
devandito deportista.
(Nota 12) Sancións artigo 35 válidas só durante a partida.
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Debuxos

Debuxo 1

Liña de perda
4m
Fíos ou cordas
de división das
pistas

Fíos ou cordas
liña exterior
15 m
1m

Cerre de
barreiras

Liña de perda

Debuxo 2

Liña de perda
Liña de perda
Cerre de
barreiras

Liñas de perda

Liñas de perda
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Debuxo 3

Cerre de
barreiras

Liña de perda

1m
Obstáculo
1m

2m
1m

Zoa de auga

Fíos ou cordas de división das
pistas

Debuxo 4

Debuxo 5

6m
10 m
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Debuxo 6

Liña de perda

1m

50 cm

1m
Obstáculo
Partidas por
tempo limitado

1m

Fíos ou
cordas
de
división
das
pistas

50 cm

Debuxo 7

Obstácul
o

11 m
1m

11 m
2m
Marcas que se recomendan a 11 metro do fondo

Debuxo 8

No caso de varrido diante
dunha bóla para tirar,
aplicarase artigo 35
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Tapar o burato unha bola.

Debuxo 9

2m

2m

2m

Debuxo 10

Pista asignada

Bóla
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