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INSCRIPCIÓ EN XXVI CAMPIONAT FEMENÍ DE PETANCA 

 

S'informa a les comissions de la JCF que s'obri el termini d'inscripció per a 
petanca en categoria femenina.  

El torneig es jugarà els dies 5 de novembre. L'inici del torneig està previst a 
les 09:00 hores. Se celebrarà sorteig previ per a distribuir els grups.  

El termini d'inscripció i pagament finalitzarà el 29 d'octubre. La inscripció 
es farà per secretaria virtual, i es comprovarà des de la Delegació d'Esports que 
les jugadores consten censades en la JCF com a membres de la comissió 
participant.  

La fiança serà de 20 € per equip, sent la inscripció gratuïta. Es poden 
apuntar entre 3 i 5 falleres per equip.  

El pagament de la inscripció es realitzarà mitjançant transferència a 
CAJAMAR ES73 3058 2108 8127 3100 0037, i, com a concepte, Petanca 
Femen JCF; com a beneficiari, es posarà Esports JCF, i, com a ordenant, el 
número i el nom de la falla. No s'admetrà la participació de cap equip que no 
haja realitzat el pagament de la fiança. El pagament de la fiança haurà de 
realitzar-se com a data límit el 29 d'octubre. La fiança es retornarà a tots 
els equips que participen en el campionat i disputen totes les seues partides.  

El torneig es disputarà en el Parc de l'Oest.  

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN EL CAMPIONAT:  

1.-Els equips estaran formats entre 3 i 5 jugadores, podent jugar únicament 3 
persones en cada partida. No es pot canviar al llarg de la mateixa.  

2.- Serà norma d'obligat compliment presentar el DNI en la taula de control 
abans de la primera partida (09:00h). Han d'estar totes les components de 
l'equip a l'hora del començament de la competició.  

3.- Les partides s'iniciaren a l'hora en punt; la primera a les 09:00, la segona 
jornada a les 10:00, i així successivament. En el cas que dos equips hagen 
acabat les seues partides amb anterioritat, podran acordar entre ells avançar el 
començament de la seua partida avisant a la taula de control de la JCF.  
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4.- En el cas que alguna de les falles no es trobe a l'hora indicada en el seu 
camp de joc, se li sumarà un punt en contra per cada minut que arribe tard 
després d'un termini de 5 minuts de cortesia. En el cas que arribe amb més de 
15 minuts de retard, se li donarà la partida per perduda 13-0.  

5.- Les partides es jugaran en l'ordre establit per l'organització. No es pot 
avançar ni endarrerir l'ordre de les mateixes.  

6.- En cas que algun equip inscrit no es presente el dia de la competició, totes 
les seues partides se li donaran per perdudes amb un resultat de 13-0.  

7.- En cas d'alguna jugada dubtosa, es podrà sol·licitar la presència d'un 
component de la delegació d'esports de la JCF per a dirimir esta jugada.  

8.- El reglament i el funcionament de cada partida seguirà el “Reglament oficial 
per a l'esport de la petanca” de la Federació Espanyola de Petanca. La 
Delegació d'Esports tindrà un exemplar en la taula de control a la disposició de 
les participants en el torneig.  
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