
                                                                                                 

             
   

 

 

Reglament de Competició de  
la Lliga Catalana de Boccia    

 
Temporada 2018-19 

 
 
 
 

 

Amb el suport: 

 

 

 

 
Art. 1 ORGANITZACIÓ 
 

La Lliga Catalana de Boccia està organitzada per la Federació Esportiva Catalana de Paralítics 
Cerebrals i la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física.   
 
Els clubs poden sol·licitar a la Federació a principi de temporada, la organització d’una jornada de 
la Lliga catalana.    
 
Art. 2 PARTICIPACIÓ  
 
2.1 Esportistes amb llicència tramitada per la FECPC/FCEDF i veïnatge català, que en el              

moment de la data límit d’inscripció tinguin 15 anys. 
2.2  Com a excepció, poden participar jugadors menors de 15 anys, prèvia sol·licitud a la 

 FECPC/FCEDF i sota criteri tècnic; i esportistes sense veïnatge català prèvia sol·licitud a la 
 FECPC/FCEDF i sota criteri tècnic. 

 
Requisits i criteris a tenir en compte en el cas de ser menor de 15 anys: 
 

 Bon coneixement del reglament 

 Nivell de joc 

 No podran optar a tenir plaça pel Ct. d’Espanya ni entrar en el rànquing de la 
FEDPC, exceptuant en aquells casos en que l’esportista hagi fet els 15 anys abans 
de la data límit d’inscripció per el Ct. d’Espanya.   

 
Art.3 LLICÈNCIES 
 
3.1  Per poder participar a la lliga catalana de Boccia s’haurà de tenir tramitada la llicència 

 esportiva de la temporada en curs, abans de la data límit d’inscripció. 
 

3.2  Els esportistes amb discapacitat física d’origen medul·lar i malalties degeneratives hauran 
 de tramitar la llicència a través de la FCEDF. Així com els seus tècnics o auxiliars. 

 
3.3  És responsabilitat de cada jugador i tècnic, el poder presentar la llicència federativa.   

Les Federacions es reserven el dret de demanar-les.  
 

Art. 4  INSCRIPCIONS  
 
4.1 Hauran de ser enviades per escrit (via e-mail) a la Federació Esportiva Catalana de 

Paralítics Cerebrals, (fecpc@fecpc.cat) abans del 17 d’octubre de 2018.  
 
4.2 No s’acceptarà cap inscripció que no estigui degudament omplerta.  
 
 

mailto:fecpc@fecpc.cat
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4.3 No s’acceptaran inscripcions fora de termini. 
 
4.4 Categories: Es podrà participar a la Lliga Catalana de Boccia en les següents classes i 

modalitats: Individual BC1, Individual BC2, Individual BC3, Individual BC4, Individual BC5, 
Parelles BC3, Parelles BC4 i Equips. 

 
4.5 Parelles i equips:  
 

 Els equips i parelles podran estar composats per jugadors de diferents clubs, 
deixant clar a l'hora de la inscripció, el nom de l'equip i els dels jugadors. Aquesta 
circumstància podrà ser possible, sempre que un dels clubs com a mínim, no pugui 
formar un equip amb els seus propis jugadors. 

 

 Les parelles que canviïn de components, per mantenir la classificació de la 
temporada anterior, hauran de mantenir com a mínim 2 dels 3 jugadors. I pel que 
fa als equips, hauran de mantenir com a mínim més del 50% dels seus 
components. 

 

 Aquells equips i parelles que mantinguin els seus components però canviïn de 
nom/club, seguiran en la mateixa classificació de rànquing de l’any anterior. 

 
4.6 Classificació: 

 
És obligatori per a tots els jugadors que s’inscriguin a la Lliga Catalana de Boccia, haver 
passat una classificació medico-esportiva, per poder definir la classe en la que hauran de 
competir. 

 
 Classificació per nous esportistes:  

Dia:  20 d’octubre de 2018 
Lloc: Pavelló de la Blume (Esplugues de Llobregat) 
 
S’enviarà l’horari de classificació via correu electrònic. 
 
La FECPC es reserva el dret de poder reclassificar jugadors. 
 

4.7 Sancions: 
 

4.7.1    Aquells esportistes que sense causa mèdica justificada no assisteixin a cap dels 
seus partits programats, la propera temporada no podran inscriure’s a la Lliga.   
4.7.2   Aquells esportistes que no justifiquin amb un informe mèdic, la no assistència al 
seu partit el dilluns posterior a la jornada, el club pagarà 20€ per partit no jugat, en el 
moment de fer la inscripció per la següent temporada. Aquesta quantitat dipositada no 
serà retornada a final de temporada. 
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4.7.3     En el cas de que un club no faci el pagament de sanció, no es podrà inscriure cap 
altre esportista a través del mateix club. 
4.7.4   Per inscriure’s a la present temporada, s’hauran d’haver abonat les sancions en 
base als partits no justificats la temporada 2017-18. S’enviarà un correu a cada club, 
especificant l’import a pagar, abans de la data límit d’inscripció. 

 
 
Art. 5. COMPETICIÓ: 
 
5.1 ESTRUCTURA PROVISIONAL:  
 
L’estructura de la lliga es reglamentarà un cop es tinguin les inscripcions i seguint el que es va 
acordar a la reunió de final de temporada. 

 
5.1.1 S’intentarà que el partits que enfrontin jugadors d’un mateix club es juguin a les primeres 
jornades de lliga. 
 
5.1.2  Es miraran de programar partits open, entre alguns jugadors de les categories BC1, BC2, 
BC4 i BC5, sempre i quan hi hagi disponibilitat horària en les jornades.  
 
5.1.3  En els casos en que hi hagi diferents pools dins d’una mateixa divisió, la composició de les 
mateixes es realitzarà seguint el sistema de serp (seguint normativa FEDPC/FEDDF/BISFED).     
 
 
5.2 RÀNQUING: 
 
5.2.1   El rànquing inicial de la temporada, s’actualitzarà en funció de les altes i baixes en les 
inscripcions. En el cas d’haver-hi baixes a les inscripcions, el jugador que està per sota guanyarà 
un lloc, i així successivament amb totes les baixes que hi hagi. 

 
5.2.2   Els jugadors que no hagin estat inscrits l'any anterior, jugaran en la divisió més baixa que hi 
hagi en aquella categoria. 

 
5.2.3  En el cas de que a la divisió més baixa s’hi trobi un jugador que ha baixat per no haver 
assistit al tant per cent de partits jugats i un jugador nou, a efectes de rànquing anirà per davant 
el jugador nou. 
 
5.2.4  En categoria individual, es mantindrà la posició en el rànquing de la temporada anterior, 
encara que l’ esportista canviï de club. 
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5.2.5   Criteris per establir la classificació final, dins de la mateixa pool, seguint  normativa de la 
FEDPC/FEDDF I BISFED, en aquest ordre: 
 

1) Nombre de partits guanyats. (En ordre descendent). 
 
2) Resultat directe del partit dels participants empatats. (Guanyador d’entre el 
 partit dels empatats).  
 
3)   a) El que tingui millor diferència de boles (resultat de restar a les boles 

 a favor, les boles en contra dels partits jugats, en ordre descendent).  
 

 b) Estarà per davant aquell que tingui major número de boles a favor 
 (no s’inclouran les boles obtingudes en els parcials de desempat). En 
 ordre descendent. 

 
 c)    Total de parcials guanyats en ordre descendent.   
 
 d)    Diferència de boles en un partit (la major diferència de boles entre 

 el millor dels partits jugats individualment, en ordre descendent).  
 
 e)  Diferència de boles en un parcial (la major diferència de boles entre 

 el millor dels parcials, en ordre descendent). 
 
4) Posició en rànquing (millor rànquing en pool).  
 
  

5.2.6   Criteris per establir la classificació final general seguint normativa de la FEDPC/FEDDF I 
BISFED, en aquest ordre, però prioritzant la classificació que tingui cada jugador, dins de cada 
pool: 
  1)   Posició final dins de cada Pool, en ordre descendent. (Segons punt 5.2.5).  
 
En cas que hi hagi pools amb diferent nombre d’esportistes dins la mateixa categoria i divisió, i 
per establir igualtat entre pools; en les pools amb major nombre d’esportistes, se li eliminaran a 
tots els esportistes el partit que hagin jugat contra l’últim classificat d’aquella pool.  
 
Un cop fet això, se seguirà amb els següents criteris de classificació: 
 
  2)   Número total de partits guanyats en ordre descendent. 
 
  3)   Diferència de boles. Resultat de restar a les boles a favor, les boles en contra 
  dels partits jugats, en ordre descendent). 
 
  4)    Total de boles a favor. En ordre descendent. 
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  5)    Total de boles en contra. En ordre descendent. 
 

6)     Diferència de boles en un partit (la major diferència de boles entre  el  
millor dels partits jugats individualment, en ordre descendent).  
 
7)      Diferència de boles en un parcial (la major diferència de boles entre  
el millor dels parcials, en ordre descendent). 

 
 
5.2.7  Per tal d’elaborar el rànquing català a final de temporada, en les categories que hi hagi 
divisions, s’agafarà el resultat final de la lliga i dels enfrontaments que s’hagin jugat per pujar i 
baixar per la següent temporada. El rànquing final determinarà l’ inici de la següent temporada.  
 
5.2.8   Passaran a la última posició del rànquing final els següents casos: 

 

 En el cas de que un jugador/parella o equip no hagi jugat cap partit.  

 Qui no assisteixi a un mínim d’un 50% dels seus partits programats. 
 

5.3 CLASSIFICACIÓ FINAL DE LA LLIGA: 
 
A la categoria d’equips i parelles, el resultat de la lliga determinarà el medaller del campionat de 
Catalunya. 
 
La classificació de la lliga servirà de rànquing per enviar-ho a la Federació Espanyola. (seguint els 
criteris de % de partits no jugats que determina la FEDPC). En aquest cas no comptaran els 
enfrontaments finals que es fan per determinar el rànquing català de la temporada (els partits 
que serveixen exclusivament per pujar i baixar de divisió, d’una temporada a una altra).  
 
5.4   CAMBRA DE CRIDES: 
 

 La cambra de crides s’obre 30 minuts abans de l’hora oficial del partit, i es tanca 15 
minuts abans de l'hora oficial del partit. Excepte si hi ha un auxiliar i/o jugador que 
està participant en un altre partit i s'ha avisat abans de tancar la cambra de crides. 

 

 En el primer partit de cada jornada es podrà entrar 15 minuts abans de l’hora del 
partit i arribar com a màxim a cambra de crides a l'hora oficial del partit, no pas 
després. 
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 En cas de tenir una justificació per arribar tard a la cambra de crides, i si l’àrbitre 
principal determina que el temps de tardança no perjudica la correcta organització  
de la jornada, i l’esportista que ja està dins la cambra de crides accepta; el partit es 
podrà jugar. En cas contrari, la no arribada a temps a cambra de crides es 
considerarà com no presentat. 
 

 L’organització posarà, sempre que pugui, un rellotge oficial en un lloc visible de la 
competició; de no ser així, el rellotge oficial serà el de l'àrbitre principal de la 
competició. 

 
5.5 APLAÇAMENT PARTITS: 
 

La lliga catalana no permet l’aplaçament de partits, exceptuant les següents situacions, 
sempre que el transcurs de la lliga ho permeti: 
 

1) Intervenció quirúrgica que es pugui avisar amb 1 mes d’antelació i amb 
 previ justificant mèdic. 

 
2) Convocatòria de la selecció espanyola o coincidència amb competicions de 

la FEDPC/FEDDF. 
En el cas de la competició d’equips i parelles, s’aplaçarà sempre que es 
convoqui el 50% dels jugadors que configuren l’equip i/o parella. 
 

3) Si l’auxiliar fixe (vinculat amb l’esportista BC3 a la fulla d’inscripció) està 
convocat/da a una concentració de la FEDPC o al Campionat d’Espanya de 
Boccia de Joves. 

5.6 BAIXES: 
 

 En el cas de que hi hagi una baixa d’un jugador/parella/equip: 
 

1) Si la pool no ha començat a jugar, serà baixa.  
 

2) Si hi ha una baixa a divisió d’honor o bé a 1ª divisió de BC3, i no ha jugat cap 
partit, s’agafarà el primer de la divisió de sota, per tal de que les pools 
quedin totes amb el mateix número de jugadors. 
 

3) Si la pool està començada, l’enfrontament contra el jugador/a que s’ha 
donat de baixa serà com el d’un jugador que no es presenta al partit. 

 
** Tenir en compte que per la FEDPC, quan un jugador no supera l’assistència 
del 50% dels seus partits programats, serà baixa i no entrarà en el rànquing 
final. 
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5.7 RECLAMACIONS: 
 

 Es podran presentar reclamacions fins a 30 minuts després del final del partit o del 
motiu de la reclamació. 
 

 S’hauran de presentar els fulls de reclamació que aportarà la Federació. 
 

 Es presentarà juntament amb 30 euros, que en cas de que la reclamació falli a 
favor del qui la presenta, se’ls hi retornaran. 

 

 La reclamació haurà de ser signada pel delegat del club al que pertany, l’esportista 
implicat. 

 

 En cap cas es podrà fer una reclamació si durant el partit no s’ha consultat al jutge 
àrbitre principal. 

 

 El comitè d’apel·lació que es faci càrrec de les reclamacions per cada jornada 
estarà format per: l’àrbitre principal de la jornada, el tècnic federatiu assistent, dos 
tècnics de clubs i un esportista, per a cada jornada. No és necessari que siguin 
sempre els mateixos.  
El comitè d’apel·lació es formarà en el moment que hi hagi una reclamació, a la 
jornada. 

 
5.8 VESTIMENTA: 
 
És obligatori que l’esportista, tècnic i/o auxiliar assisteixi a les competicions amb la roba del seu 
club.  
 
No es permetrà l’entrada a la zona de joc a esportistes, tècnics i/o auxiliars que no duguin calçat 
esportiu (bambes) i roba esportiva (es recomana NO dur samarreta de tirants). 
 
Art. 6.  ÒRGANS DE CONTROL DE COMPETICIÓ: 
 
6.1        ÀRBITRES I REGLAMENT: 
 
El responsable d’àrbitres de Boccia del Comitè Català d’Àrbitres i Jutges de Boccia i Slalom 
(CCAJBS) designarà els àrbitres per cada jornada, així com també l’àrbitre principal, després 
d’haver consultat la disponibilitat de cadascun. 

La competició es portarà a terme segons la última versió del Reglament de Boccia de Bisfed. 
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Art. 7.  CAMPIONATS DE CATALUNYA: 
 
Hi haurà un Campionat de Catalunya absolut a l’acabar la Lliga Catalana, que es determinarà en 
funció de la classificació de la mateixa Lliga.  
 
El Campionat de Catalunya de Promoció es realitzarà a banda, amb altres Cts. de Catalunya de 
Promoció d’altres esports.  
 
Art. 8.  PÚBLIC: 

No és permesa la presència de cap persona aliena a la competició dins la pista de joc.  
 
Art. 9.   DISCIPLINA ESPORTIVA: 
 
Es podran sancionar les actituds antiesportives per part d’esportistes i/o tècnics. 
 

Art. 10. RESPONSABILITATS: 

La FECPC i la FCEDF no es fan responsables dels possibles danys morals i/o materials que 
poguessin causar o causar-ne a qualsevol participant de la Lliga Catalana de Boccia. 


