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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Potestat disciplinària 
Les persones físiques i jurídiques, relacionades directament amb la pilota 
valenciana, queden sotmeses al present Reglament i a les conseqüències que se’n 
deriven pel seu incompliment, és a dir, l’aplicació del Reglament de Règim 
Disciplinari. 
 

Article 2. Principi de joc net 
Els esportistes s’han de regir pel principi de joc net, mostrant respecte per l’activitat 
esportiva i per l’adversari. S’atendrà a la defensa de la competició en igualtat de 
condicions. 
 

Article 3. La Federació de Pilota Valenciana i/o el  Comitè de cada modalitat o 
estament 
Són els òrgans responsables de cada modalitat i estaments i son de la la seua 
competència: 

a) Vetllar pel bon nom de la pilota valenciana en totes les seues modalitats i 
estaments. 
b) Promocionar l’esport a través de totes les modalitats de pilota valenciana. 
c) Promoure tots els estaments de la pilota (jugadors professionals, clubs, tècnics, 
escoles...). 
d) Incentivar i assessorar la creació d’entitats esportives, necessàries per a 
l’organització i per a la pràctica de l’esport. 
e) Organitzar i promocionar competicions en tots els àmbits territorials 
(internacional, nacional, autonòmic, provincial...). 
f) Establir terminis per què els clubs presenten els fulls d’inscripció i excloure, 
després,  els equips que no complisquen les normes establertes pels requisits. 
g) Revisar que els participants de les competicions oficials estan inscrits en la 
categoria que els correspon. 
h) Elaborar el calendari de la competició, de la classificació, dels horaris i dels 
llocs on se celebraran les partides i comunicar-ho als clubs i jugadors 
professionals participants. Els horaris i llocs dels jocs seran ―sempre i quan la 
F.P.V. i/o el Comité no determinen variacions― els indicats en el full d’inscripció de 
cada equip participant. 
i) Decidir sobre les sol·licituds d’ajornament de partides i, donat el cas, fixar dia, 
hora i carrer per a disputar la partida suspesa per causa justificada, sempre i quan 
els dos equips no arriben a un acord previ a la mateixa. 
j) Vetllar per què els esportistes i el joc en sí es regisquen pel principi de joc net, 
mostrant respecte per l’activitat esportiva, l’adversari i el públic. S’atendrà a la 
defensa de l’enfrontament en igualtat de condicions com a joc de cavallers que ha 
sigut sempre. Qualsevol al·legació o queixa caldrà presentar-la durant els dos 
dies hàbils posteriors a la disputa de la partida. 
k) Emetre informes tècnics a instància de qualsevol òrgan federatiu, entitat pública 
o privada. 
l) Incentivar la participació d’empreses i mitjans de comunicació (ràdio, premsa, 
televisió...) per al seu patrocini i divulgació. 
 

En definitiva incentivar persones, entitats i la societat en general a practicar, estimar i 
defensar este esport tan nostre i tan arrelat en la nostra cultura. Així com demanar a 
les entitats públiques i/o privades (la Generalitat Valenciana, les Diputacions de les 
tres províncies del territori valencià, els Ajuntaments de les poblacions, etc.) que 
s’impliquen en la seua defensa i en la seua promoció, posant els mitjans necessaris i 
promovent la seua protecció com un bé d’interés cultural. 
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CAPÍTOL II. ENTITATS I PERSONES FÍSIQUES 
Article 4. Accés de clubs/escoles a les competicion s 
4.1 De caràcter general, són requisits imprescindibles: 

a) Que el club/escola estiga legalment constituït o en procés de legalització i que 
s’haja inscrit degudament en la corresponent competició organitzada per la 
Federació mitjançant la llicència federativa, la llicència dels Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana o la sol·licitud de les escoles esportives municipals. No 
obstant, en el cas dels clubs en procés de legalització, no tindran dret de rebre 
cap premi o ajuda fins que no acrediten davant de la Federació que estan 
degudament censats a efectes fiscals. El premi o ajuda corresponent passarà a 
propietat i plena disposició de la Federació en el supòsit que un club en procés de 
legalització no haja obtingut el seu registre fiscal al llarg de tota la temporada. 
b) Tenir fet el pagament de les quotes federatives (Club i/o Escola) i sancions 
econòmiques en el moment de presentar els fulls d’inscripció. 
c) Els clubs/escoles que vulguen domiciliar els pagaments a la F.P.V. als seus 
comptes bancaris estan obligats a fer-se càrrec dels costos de la “redomiciliació” 
en cas que es tornen els pagaments des de l’entitat bancària en un termini màxim 
de 14 dies naturals. 
d) A l’hora de presentar el full d’inscripció per a cada competició, dins del termini 
establert, cal haver-hi complimentat correctament les dades del club/escola 
(indicant expressament una adreça postal i, almenys, un número de fax o una 
adreça de correu electrònic), la competició a la qual se sol·licita participar, els 
noms i cognoms dels esportistes, així com el seu DNI, la data de naixement i la 
signatura de conformitat dels mateixos, a més de les dades de la instal·lació de 
joc. La inscripció té caràcter definitiu. 
e) En el mateix full d’inscripció els clubs han de presentar un jutge federat inscrit, 
i així mateix les escoles han de designar un monitor/entrenador i un jutge federat. 
 

4.2 Cap jugador podrà estar inscrit en dos clubs/escoles diferents en la mateixa 
competició, sent vàlida la primera que estiga pagada en la F.P.V. El Club/Escola que 
inscriga a un jugador tindrà els drets federatius sobre el mateix durant l’any de la 
inscripció. 
 
4.3 En els Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana, cap jugador podrà canviar 
d’escola durant el curs escolar. En casos extraordinaris, caldrà sol·licitar-ho a la 
F.P.V., tant l’esportista com les escoles o clubs implicats, justificant-ho amb la 
documentació corresponent. 
 
4.4 Les comunicacions que s’hagen de fer al club/escola per part de la Federació 
s’entendran correctament notificades a qualsevol de les adreces facilitades en el full 
d’inscripció, que haurà de responsabilitzar-se plenament el club/escola de la seua 
vigència, actualització i consulta freqüent. 
 
4.5 Pel fet d’inscriure’s en un club o escola per a participar en una competició, els 
esportistes i la resta de membres tècnics i/o representatius de l’equip o escola 
accepten que totes les comunicacions de caràcter competitiu i/o disciplinari 
relacionades amb eixa competició estaran correctament notificades des del moment 
de la seua recepció pel respectiu club/escola en les adreces facilitades per estos al 
full d’inscripció. 
 
4.6 Els clubs han de presentar un llistat general amb tots els jugadors que van a 
jugar eixa temporada en eixe club en totes les competicions. 
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4.7 Els clubs/escoles amb alumnes en escoles de perfeccionament (CESPIVA), que 
disputen competicions de tecnificació, sol podrà incloure a aquest jugador en una 
partida oficial per jornada. 

 
Article 5. Accés d’esportistes a les competicions 
5.1 Per a accedir a les competicions, els esportistes hauran d’estar en possessió de 
la llicència corresponent que hauran d’obtindre a través d´un club o escola. Aixó 
implica que els jugadors participaran en les diverses competicions de les modalitats 
en que el club participe. Ara bé, el clubs podrán autoritzar a un jugador inscrit 
inicialment en eixe club a participar en altres clubs en qualsevol competició. En 
aquest cas el jugador haura de presentar en la FPV un document firmat i segellat pel 
club on ha estat inscrit inicialment, que l’autoritze a jugar en altre club i una 
competició determinada. 
 
5.2 Els jugadors inscrits en escoles de tecnificació o perfeccionament (CESPIVA), 
que disputen competicions de tecnificació, estaran obligats a jugar una partida per 
jornada amb el seu club/escola d’origen fins a ser un jugador senior. 
 
5.3 Classes de llicències: 
 

- Professional: la corresponent a aquell esportista que es dedica 
voluntàriament a la pràctica de la pilota, de forma autònoma o per compte 
d'altre, a canvi d'una retribució que excedisca de la mera compensació de les 
despeses derivades de la seua pràctica. 
 
- Amateur: la corresponent a aquell esportista en qui no concorren les 
condicions anteriors i que participa en competicions oficials de qualsevol de 
les modalitats de pilota. 
 
- Escolar: la que s’ha d’obtenir per tal de participar en els Jocs Esportius 
escolars (a través de la Generalitat Valenciana). 

 
5.4 Els jugadors amb llicencia professional en vigor que complisquen 23 anys com a 
màxim en eixa temporada, podran participar en campionats de clubs. Tan sols 
podran jugar les fases finals d’estes competicions si han disputat un mínim del 80 % 
de les partides de la lliga regular. 
 
Article 6. Delegat d’equip 
6.1 Cada equip ha d’estar representat per un delegat. 
 
6.2 Les seues funcions són: 
 

a) En cas que l’equip local vulga modificar l’horari per qualsevol motiu, el delegat 
de l’equip local haurà de comunicar per escrit a l’equip visitant, amb còpia per 
a la Federació, com a màxim el dimecres anterior a la jornada en qüestió o, 
en cas de disputar-se entre setmana la jornada, quaranta huit hores abans de 
la disputa prevista de la partida, dia i hora en què es disputarà la partida, 
sempre dins dels marges horaris permesos per la Federació. En defecte del 
degut compliment d’estes obligacions, qualsevol incidència relativa al dia i 
hora de la partida en qüestió es presumirà imputable a l’equip local. 

b) Per la seua part, es obligació del delegat de l’equip visitant confirmar dia i 
hora de joc. 
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c) Qualsevol incidència (canvi de dia, hora,...) a partir de les 15h del divendres 
caldrà enviar-la per mail a campionats@fedpival.es, on s’informarà 
detalladament dels motius de la incidència, indicant quan i com s’ha produït la 
mateixa. 

d) Els delegats, tant local com visitant, tenen l’obligació de donar la llicència 
federativa i el DNI dels jugadors i/o monitor al jutge de la partida. 

e) Declarar en l’acta, al final de la partida, la seua conformitat o disconformitat, 
mitjançant la signatura, o bé escrivint en la mateixa les seues observacions. 

f) El delegat local haurà de posar a disposició dels jugadors de la partida el 
mínim de pilotes per a disputar-la. 

g) El delegat visitant podrà afegir dos pilotes al caixonet de la partida, tan sols 
abans de començar la mateixa. 

h) El delegat local serà el delegat de la partida, a excepció de que la F.P.V. 
designe un delegat federatiu. 

i) El delegat de la partida podrà ser també el jutge de la mateixa. 
 
Article 7. Jutges 
7.1 El jutge oficial de cada partida serà el titular de la llicència de jutge corresponent 
al club local. En cas de no trobar-se el mateix en el terreny de joc, exercirà les seues 
funcions el delegat local o algun esportista i/o tècnic amb llicència federativa en 
vigor. El jutge actuarà sempre de bona fe i haurà d’identificar-se públicament abans 
de començar la partida, informant de les possibles peculiaritats, acceptades per 
escrit per la F.P.V. abans de l’inici de la partida. 
 
7.2 Seran les seues funcions i responsabilitats: 
 

a) Serà el màxim responsable del compliment de les normes de joc al llarg de la 
partida. 

b) És de la seua competència establir les mesures necessàries per al 
desenvolupament de la partida, excepte quan hi haja circumstàncies que no 
s’ajusten de cap manera a les normes del joc. En aquest cas, podrà ordenar 
la suspensió de la partida, expulsió d’un jugador o qualsevol mesura en 
relació a totes les persones físiques i jurídiques que participen directa o 
indirectament en la partida. 

c) Demanarà la identificació (llicència i DNI) dels participants als delegats dels 
equips, sense les quals no es podrà jugar la partida. 

d) Qualificar cada jugada de bona o falta. 
e) Complimentar l’acta, abans del inici de la partida, anotant competició, equips, 

nom complet dels jugadors, número de llicència i/o DNI o any de naixement, 
resultat, lloc i data, i possibles anomalies, amb la seua signatura. Així com el 
resultat i signatura dels delegats dels dos equips, una vegada finalitzada la 
partida. Fer arribar l’acta correctament reomplida a la F.P.V. abans dels 10 
dies posteriors. No obstant, en cas d’incidències reflectides a l’acta, haurà de 
fer-la arribar a la Federació per qualsevol mitjà dins del termini de les 48 
hores posteriors a la partida 

El jutge haurà d’introduir el resultat en l’aplicació de la web de la F.P.V. en finalitzar la 
partida. Si la mateixa no es juga per qualsevol motiu, haurà de comunicar-ho, 
explicant per escrit els motius pertinents a la F.P.V. (via mail o fax) abans de les 10 
hores del dilluns posterior a la mateixa. En cas de les fases finals, enviarà el resultat 
per mail a l’adreça electrònica (campionats@fedpival.es). Les partides no penjades 
en la web el dimecres posterior a la jornada, es donaràn per perdudes a l’equip local. 
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CAPÍTOL III. Elements del joc 
 
Article 8. Lloc de joc 
 
8.1 Per a cadascuna de les modalitats serà vàlida la instal·lació corresponent: 
 

• Escala i Corda: trinquets d’entre 50-60 metres de llargària i aquells, que estant 
construïts abans de la vigència del present reglament, tinguen entre 48 i 60 
metres. 

• Frontó valencià: frontó, amb rebot i tamborí, amb una llargària de 20-30 
metres. 

• Galotxa: carrer natural, canxa artificial o trinquet (trinquet/frontó segons 
categories escolars, i respectant unes mides determinades). 

• Galotxetes: canxa específica d’esta modalitat, d’uns 20 metres de llarg per 
uns 3 metres d’ample, dividida per una corda central a un metre d’altura. 

• Llargues/palma/perxa: carrers naturals o artificials amb unes dimensions 
determinades.  

• One wall: canxa específica d’esta modalitat, amb un sol frontis sense muralles 
laterals. 

• Raspall professional/tecnificació: trinquets d’entre 50-60 metres de llargària i 
aquells, que estant construïts abans de la vigència del present reglament, 
tinguen entre 48 i 60 metres. 

• Raspall de clubs/escoles: trinquets i canxes artificials d’entre 50-60 metres de 
llargària i aquells, que estant construïts abans de la vigència del present 
reglament, tinguen entre 48 i 60 metres. 

• A més, segons la competició, es podrà jugar també en carrers naturals. 
• En competicions escolars (JECV) les instal·lacions les determinarà la FPV 

podent jugar-se en minitrinquets o recintes adaptats. 
 
8.2 Amb caràcter general: 
 
a) Totes les modalitats es podran disputar en instal·lacions que tinguen el 

consentiment per escrit de la F.P.V., que hauran de demanar per escrit totes 
aquelles que no complisquen les mides reglamentàries determinades per les 
corresponents normatives de cada competició. L’autorització haurà de ser 
demanada i aprovada per la F.P.V. en cada competició en què participe. 
 

b) És obligació del trinqueter o responsable del trinquet en partides professionals i/o 
de tecnificació, i de l’equip local en cas dels clubs/escoles, presentar un lloc de 
joc reglamentari i en condicions i advertir de les possibles particularitats a través 
de les sol·licituds o fulls d’inscripcions, acceptades per escrit per la F.P.V. i/o el 
Comité corresponent a cada modalitat. 

 
c) Posar a disposició dels jugador/equip visitant un vestuari local condicionat com a 

tal, amb dutxes amb aigua freda i calenta, banys en condicions adequades i 
farmaciola. 

 
d) Tindre un marcador visible tant per al públic com per als jugadors. 

 
e) La F.P.V. o els comités corresponents seran els qui decidiran quins llocs són 

adequats per a poder jugar i quins no compleixen els requisits mínims, 
determinant les seus de les fases finals de cada competició. 
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Article 9. Pilota 
9.1 En les partides oficials de professionals i tecnificació la pilota sempre serà de 
vaqueta, variant el pes segons la categoria i la modalitat dels jugadors. 
 
9.2. En les competicions oficials professionals: 
 

- En escala i corda haurà d’haver dues pilotes noves i dues semi noves. 
- En raspall haurà d’haver una pilota nova i una semi nova. 

 
9.3 En les partides de les competicions de clubs i escolars: 
 

a. En escala i corda, la pilota serà de vaqueta o badana, segons les categories. 
Amb un mínim de 6 pilotes en condicions per a cada partida. 

b. En galotxa la pilota serà de vaqueta o badana (segons categories). Amb un 
mínim de 8 pilotes en condicions per a cada partida. 

c. En frontó valencià serà de tec, semitec o badana, (també segons categories). 
Amb un mínim de 4 pilotes en condicions per a cada partida. 

d. En llargues serà de badana. Amb un mínim de 10 pilotes en condicions per a 
cada partida. 

e. En one wall serà de goma o badana segons la categoria. Amb un mínim de 2 
pilotes en condicions per a cada partida. 

f. En raspall masculí s'utilitzaran pilotes de vaqueta o badana segons la 
categoria. En femení, vaqueta, plàstic o badana, segons la categoria. Amb un 
mínim de 4 pilotes en condicions per a cada partida. 

g. En galotxetes la pilota serà de la pròpia de galotxetes, o de badana en 
escolars. Amb un mínim de 2 pilotes en condicions per a cada partida. 

 
9.4 En qualsevol competició de clubs o escoles l’equip visitant podrà afegir al 
caixonet de les pilotes, 2 pilotes abans de començar la partida. Açò es podrà fer en 
qualsevol fase de la competició, sempre que siguen del pes i tipus oficial d’eixa 
competició. En les finals, només es podrá afegir pilotes al començament de la 
jornada. 
 
9.5 En les finals de qualsevol competició el numero de pilotes noves serà sempre 
par, per a que cada equip puga estrenar el mateix número de pilotes. 
 
Article 10. Vestimenta 
10.1 En les competicions oficials d'escala i corda, galotxa, llargues i frontó valencià 
es jugarà amb pantaló llarg blanc i samarreta blanca, amb faixa roja els jugadors 
locals i faixa blava els visitants. En raspall, galotxetes i one wall es jugarà en 
pantalons curts blancs i camiseta blanca. En totes les modalitats els locals podran 
substituir la camiseta blanca per una roja, i en el cas dels visitants, blava. 
 
No obstant això, en categories femenines de raspall i one-wall les jugadores podran 
substituir el pantaló curt per altra vestimenta però sempre mantenint la uniformitat de 
l’equipació del mateix equip, sempre amb la acceptació previa dels jutges. 
 
10.2 En qualsevol partida de les Competicions, la FPV o el Comité de la modalitat té 
la potestat per decidir la publicitat dels equipatges dels equips i jugadors. Els clubs 
podran serigrafiar sols en la part de darrere o laterals la seua pròpia publicitat, 
sempre que no siga competència directa del patrocinador principal de la competició, 
comptant previament amb la autorització de la FPV. 
 
10.3 En les competicions caldrà que els equips vaguen equipats uniformement. 
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CAPÍTOL IV. La partida 
 
Article 11. Tanteig de joc 
11.1 Cada modalitat té una manera diferent de comptar: 
 

a) En alguns campionats de frontó valencià i de one wall, se sumen els punts 
aconseguits d'un en un. En frontó valencià, habitualment, es guanya al sumar 
41 punts, o al sumar 32, segons la competició. En one wall, a 21 els dos 
primers jocs i, si cal, el tercer joc de desempat a 11, podent jugar-se també a 
15 els dos primers amb un desempat a 7. 
 

b) En la resta de modalitats, per tal de sumar un joc, s'han d'aconseguir 4 punts 
quinzes (a saber, 15, 30, val i joc), guanyant el joc amb una avantatja mínima 
de dos quinzes. Una vegada aconseguit un joc, se suma 5 al resultat de la 
partida, de manera que en vegada de comptabilitzar “10 a 4”, parlarem de “50 
a 20”. Tot i que en llargues i raspall, a vegades, es compten els jocs d'un en 
un. En algunes competiciones o partidas es podrà igualar a val, sense tornar a 
dos, aconseguint directament el joc qui sume quatre quinzes. 

 
c) En escala i corda, els professionals i tecnificació juguen a 60, i comencen 

iguals a 10 o 15, segons el campionat i/o el trinquet. Mentre que els clubs 
juguen a 60 començant de 0 o 10, i les escoles solen  jugar a 40, eixint de 0. 
 

d) En raspall, les partides de professionals i tecnificació juguen a 25, eixint de 5. 
Mentre que els clubs juguen en trinquet a 25 (individual – parelles) o 30 (trios) 
i en carrer a 40, en categories masculines, i a 30 en femenines. Les partides 
entre clubs comencen de 0. Les escoles juguen, segons la categoria, en 
trinquet, a 20 o 25, i en carrer a 30 o 35. 
 

e) En galotxa, les partides de clubs es juguen a 70 en carrer, a 70 eixint de 10 en 
trinquet, i les escoles juguen a 50. En el cas d’individuals es sol jugar a 70, 
eixint de 20. 
 

f) En llargues, palma, perxa i galotxetes els clubs juguen a 50 (10 jocs) i les 
escoles a 40 (8 jocs). 

 
g) De tota manera, en les competicions d’escoles es seguirá el que determine la 

normativa dels JECV. Així mateix, en el cas de competicions de clubs será la 
normativa pròpia de cada competició la que serà vinculant. 

 
11.2 En les competicions de clubs (tant equips com individuals) es suma tres punts 
per partida guanyada. Si el perdedor arriba a un mínim determinat en cada 
competició sumarà un punt que restarà al guanyador, que tan sols aconseguirà dos. 
En les competicions d’escoles el guanyador obtindrà sempre dos punts i el perdedor 
un punt. Si un equip no es presenta no obtindrà cap punt per la partida i se li deduirà 
un punt de la classificació. 
 
11.3 Les partides no penjades en la web de la Federació el dimecres posterior a la 
jornada corresponent, es donaran per perdudes a l’equip local. 
 
Article 12. Horaris 
12.1 Les partides de professionals i tecnificació es jugaran en el dia i hora que 
determinen el Comitè de cada modalitat o, per defecte, la FPV, respectant l’hora 
habitual de cada trinquet. Es començarà amb puntualitat, i els jugadors hauran calfat 
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amb anterioritat, començant la partida de “bò” des del primer quinze, reduint el temps 
de les travesses al mínim possible. 
 
12.2 Les partides de les competicions oficials de clubs es jugaran, dins de cada 
jornada, el dia i hora que l’equip local haja establert al seu full d’inscripció a la 
competició corresponent. En cas que vulga modificar-los per qualsevol motiu, el dia i 
hora quedarà determinat per la comunicació que el delegat de l’equip local deurà fer 
arribar a l’equip visitant, sempre amb còpia per a la Federació, com a màxim el 
dimecres anterior a la jornada en qüestió. 
 
12.3 En tot cas, l’horari de les partides haurà d’establir-se obligatòriament dins dels 
següents marges en jornades de cap de setmana, tot i que en les 
competicions/partides celebrades en carrers naturals els horaris s’adaptaran també a 
la temporada (hivern/estiu): 
 

- dissabte per la vesprada, entre les 15 i 20 hores; 
- diumenge de matí, entre les 10 i les 13 hores, 
- i diumenge de vesprada, entre les 16 i les 20 hores. 

 
12.4 En els grups d’entre setmana, els  horaris de les partides hauran de ser dimarts 
o dimecres de 19 a 21 hores. 
 
12.5 Les partides de les competicions escolars es jugaran dissabte de matí, entre les 
9:30 i les 13:30 hores. Ocasionalment, la F.P.V. podrà autoritzar altres horaris, com 
divendres per la vesprada, entre les 18 i les 21 hores; diumenge de matí, entre les 
10 i les 13 hores, o diumenge de vesprada, entre les 16 i les 20 hores, així com dies 
entre setmana en casos que determine la pròpia FPV. 
 
12.4 La F.P.V. i/o el Comitè determinaran, en les finals oficials, els horaris de les 
mateixes, podent modificar estos per imperatius d’horari, organitzatius o televisius. 
 
12.5 Així mateix, les competicions que disposen de grups o categories que juguen 
entre setmana podran fer-ho adaptant-se sempre a la disponibilitat d’horaris dels 
implicats i marcats per la F.P.V. i/o Comitè per a estes competicions. 
 
12.6 Les partides de l'ultima jornada d'una lliga regular en les quals hi haja en joc 
ascensos, descensos i places d’accés a fases finals es jugaran totes el mateix dia i 
hora, que determinarà en cada cas la F.P.V. o el comitè pertinent. 
 
Article 13. Partides no celebrades o suspeses 
13.1 Incompareixença: si transcorreguts quinze minuts de l’horari oficial algun dels 
equips no es presenta a jugar la partida, s’entén que perd la partida per la màxima 
diferencia possible segons el campionat en qüestió. El Comité de Competició 
determinarà la possible sanció, distingint si existeix causa justificada o no. 
 
13.2 Suspensió: sols es suspendran partides per causes de força major com són la 
falta de llum, la pluja o altres adversitats meteorològiques que dificulten el joc de 
forma significativa a juí del jutge de la partida. Cap altre motiu serà considerat de 
força major. Caldrà comunicar, immediatament després de la suspensió, a la F.P.V. 
quan es reprendrà. Si no hi ha  acord entre els equips implicats, la F.P.V. o el Comité 
decidirà l’hora i lloc de la partida, en quan disposen de tota la documentació 
pertinent. 
 
En cas d’haver començat la partida es reprendrà a partir dels jocs i quinzes reflectits 
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en l’acta, amb els mateixos jugadors que figuren en ella. 
Si falten dos jocs o menys per acabar, es sumaran eixos dos jocs a cada equip i es 
donarà la partida per finalitzada, excepte que estigueren empatats, en eixe cas 
caldrà reprendre-la i acabar-la. 
 
Si la partida és de la primera volta, en cas de lliga regular, s’haurà de jugar abans de 
finalitzar la mateixa. En cas de ser de la segona volta, caldrà jugar-la abans de la 
ultima jornada. 
 
Si la partida es eliminatòria, es deurà jugar abans de la data fixada per a la partida 
de tornada, i si es esta la suspesa, es deurà jugar abans de la següent eliminatòria. 
La Federació marcarà dia i hora per a la disputa de les mateixes partides suspeses. 
 
Si no arriben a acord els dos delegats per tal de suspendre la partida, perquè es 
considera que corre perill la integritat física dels esportistes, caldrà aportar proves 
gràfiques per tal de justificar la sol·licitud de la suspensió, incloent en l’acta els 
possibles motius. La F.P.V. i/o el Comitè corresponent, determinaran si la suspensió 
estava justificada o no, donant en este cas per perduda la partida a l’equip que es 
retira, que no obstant conservarà els jocs o punts obtinguts fins el moment de la 
suspensió. 
 
13.3 No obstant això, en les competicions professionals individuals es podrà 
suspendre qualsevol partida en cas de lesió d’un jugador prèvia presentació del 
corresponent certificat mèdic i el vist i plau del Comitè de la modalitat. Les partides 
suspeses per aquesta raó es deuran jugar abans del tres dies anteriors a l’inici de la 
fase següent de la competició. En cas de que, per persistència de la lesió no es 
puguen disputar les partides suspeses dins del terme indicat, se li donaran per 
perdudes al jugador lesionat. Tractant-se de la final només es podrà suspendre per 
lesió d’un jugador finalista fins a un màxim dels 7 dies posteriors a la data inicialment 
fixada per a la disputa de la final sempre amb el vist i plau del Comitè corresponent. 
 
13.4 No s’ajornaran partides per cap motiu, encara que es podran avançar sense 
cap problema si els dos equips estan d’acord, prèvia comunicació per escrit a la 
Federació. Si els equips implicats no arriben a un acord entre ells, es jugarà el dia 
assignat des del principi pel calendari de joc. 
Si una partida és ajornada per part dels dos equips, ambdós la tindran perduda.  
L’equip local està obligat a donar dia i hora segons els horaris oficials establerts en el 
present reglament, a l’equip visitant o perdre la partida. Així mateix, el visitant està 
obligat a acudir en el dia i hora que determine l’equip local. 
Les partides on participe un jugador convocat per la Selecció podran ser jugades 
posteriorment a la seua jornada corresponent. Així com les que coincidisquen amb 
una final de clubs/escoles, previa autorització de la FPV. Si el club del jugador ho 
sol·licita a la F.P.V. per escrit abans de les 23.59 hores del dijous corresponent a eixa 
jornada, indicant, si hi ha acord entre els equips implicats, dins del termini dels 10 
dies posteriors. Si no hi ha acord entre els dos equips, serà la F.P.V. qui determinarà 
dia i hora de la disputa de la partida. 

 
Article  14. Acta de la partida 
L’acta subscrita pels delegats i redactada pel jutge de la partida constitueix el mitjà 
documental necessari i suficient en el conjunt de la prova d’infraccions a les regles 
de joc i normes esportives, sense prejudici dels distints mitjans de prova que poden 
destruir la presumpció de veracitat. En cas d’haver observacions i/o infraccions al 
reglament, els dos equips hauran d’enviar un informe per escrit, ampliant la possible 
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anotació de l’acta. Es recorda que segons el Règim Disciplinari, qualsevol al·legació 
o reclamació corresponent a una partida, caldrà presentar-la per escrit a la F.P.V. en 
els dos dies hàbils posteriors a la disputa de la mateixa. 
 
Article 15. Entrades  
En les partides oficials de competicions de clubs s’estableix l’entrada lliure, 
permetent-se l’aportació voluntària. En determinades partides, la F.P.V. o el Comité 
corresponent es reserva el dret d’establir i obtenir quantitats fixes per entrada. En 
competicions oficials de professionals o tecnificació, s’establirà una entrada que 
marcarà l’organització de la competició en qüestió. 
 
Article 16. Canvis de partida o equip 
16.1 En les partides de competicions d’equips de clubs (sèniors) es podran fer canvis 
definitius entre quinze i quinze, en cas de lesió. Si és un canvi tàctic es farà entre joc 
i joc. Segons la modalitat el número de canvis serà diferent, un únic canvi en frontó 
valencià, galotxetes, one wall, raspall; en escala i corda, galotxa, llargues, palma i 
perxa, es podran fer dos canvis, també definitius. 
 
16.2 En les competicions d'escoles i en les femenines, es podran fer tants canvis 
com es vulga, sempre entre joc i joc. 
 
16.3 Un jugador amb llicència federativa i/o escolar només podrà jugar fins a 3 
partides per cap de setmana (comptant el mateix des del divendres per la vesprada 
fins diumenge per la vesprada). No obstant això, un jugador sènior sols podrà jugar 
una partida per jornada dins de la mateixa modalitat. 
 
16.4 Els jugadors inscrits no podran canviar d’equip dins de la mateixa categoria o 
inferior. 

 
16.5 Un jugador sènior de categoria inferior podrà jugar en equips de categoria 
superior del mateix club i després tornar a la seua antiga categoria dins de la 
mateixa competició. Si eixe jugador participa en dos (2) partides d’un equip superior 
al que està inscrit no podrà retornar a la categoria inferior per a la que està inscrit. 

 
16.6 Un jugador amb llicència escolar (de benjamí a juvenil) podrà jugar en equips 
de fins a dues categories superiors de la mateixa escola, i posteriorment tornar al 
seu equip original. Un equip complet tan sols podrà jugar en una categoria 
immediatament superior de la mateixa escola, i posteriorment tornar a la seua 
categoria original. 

 
16.7 Un jugador amb llicència escolar i/o federativa (juvenil, cadet,...) podrà jugar en 
equips sèniors, però quan jugue dos (2) partides en el mateix equip sènior ja no 
podrà jugar en altres equips d’aquesta categoria de la mateixa entitat. En les fases 
finals aquestos jugadors sols podran jugar en un equip sènior de la mateixa entitat. 
 
16.8 Els jugadors amb llicència escolar que juguen en categoría juvenil o superior 
hauràn de tramitar la llicència federativa per a disputar competicions de clubs. 
 
Article 17. Consideracions genèriques 
17.1 Cada equip o jugador (en cas de competicions individuals) disposarà de tres 
descansos (entenent per descans quan els jugadors seuen en la zona corresponent) 
d’un minut cadascun. 
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17.2 Totes les partides de una competició en lliga regular hauran d'estar jugades 
abans de l'ultima jornada. 
 
17.3  Si un equip es retira abans de finalitzar una partida, es donarà per perduda al 
mateix amb el màxim resultat possible d’eixa competició. 

 
17.4 En les competicions d’equips de clubs/escoles/tecnificació s’iniciarà la partida 
en l’hora reglamentària (o acordada pels dos equips). 
 

a) Amb un jugador la partida haurà de començar en les competicions de parelles 
(frontó, raspall,...) però en cas de no incorporar-se la parella abans d’acabar la 
partida se li donarà esta per perduda. 

b) Amb dos jugadors, la partida haurà de començar en les competicions de trios 
(escala i corda, galotxa, raspall,...). 

c) Amb tres jugadors, la partida haurà de començar en les competicions de 
ratlles (llargues, palma i perxa). 

d) Els jugadors que no figuren en l’acta redactada abans de començar la partida, 
no podran participar en la mateixa. 

 
17.5 Com a regla general, cap esportista, incloent els feridors, podrà jugar dues 
partides en el mateix dia en la mateixa modalitat. Com a excepció: 
 

- En les fases finals de les competicions escolars, es permetrà jugar al mateix 
esportista més d’una partida en el mateix dia previ consens dels equips 
implicats, jutges i monitors. 

- També podran jugar dues partides el mateix dia els juvenils que juguen en 
l’equip sènior i sempre dins de la fase regular de la competició, mai en fases 
finals. 

- Quan es tracte de la finals televisades, la prohibició de disputar partides 
s’estén al dia anterior, no podent, en conseqüència, cap participant en la final 
participar en cap altra partida durant tot el dia precedent a la mateixa. A 
excepció dels juvenils. 

 
17.6 En el cas de jugadors professionals no es podrà disputar cap partida el dia 
anterior a la disputa d’una partida de qualsevol competició oficial. 
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CAPITOL V. Competicions 
 
Article 18. Sistemes de competició 
18.1 Es consideren competicions oficials les incloses en l’annex al present 
reglament. 
 
18.2 Competicions professionals: 
Podran accedir a les competicions oficials professionals aquells jugadors que, amb 
llicència professional, siguen seleccionats pel comitè o pels responsables 
d'organitzar estes competicions. 
 
18.3 Competicions de tecnificació: 
Podran accedir a les competicions de tecnificació aquells jugadors que estiguen 
matriculats en les corresponents escoles de tecnificació de cada modalitat i/o siguen 
seleccionats per la F.P.V. per tal de poder participar en les esmentades competicions. 
 

a. Pertanyen a la categoria sub'23 els jugadors que compleixen 23 anys, o 
menys, en la temporada corresponent a la disputa de la competició. 
b. Pertanyen a la categoria sub'18 els jugadors que compleixen 18 anys, o 
menys, en la temporada corresponent a la disputa de la competició. 
c. Pertanyen a la categoria sub'16 els jugadors que compleixen 16 anys, o 
menys, en la temporada corresponent a la disputa de la competició. 
d. Pertanyen a la categoria sub'13 els jugadors que compleixen 13 anys, o 
menys, en la temporada corresponent a la disputa de la competició. 

 
18.4 Competicions de clubs i/o escoles: 
 

18.4.1 Les competicions de clubs seran aquelles en les quals participen 
esportistes en equips de categoria sènior. Pertanyen a les categories sèniors els 
jugadors que tinguen llicència d’amateur i que en eixe any compleixen 20 anys. 

 
18.4.2 Les competicions d’escoles seran aquelles en les quals participen 
esportistes en equips de categories juvenil, cadet, infantil, aleví i benjamí. De 
manera que un jugador d’una categoria inferior perdrà la seua condició de juvenil, 
cadet, etc., per a eixe campionat si s’inscriu en un equip de categoria superior. 

 
a. Pertanyen a la categoria de juvenils els jugadors que amb llicència amateur 
compleixen 19 anys, o menys, en l’any en el qual participen. I que estiguen 
inscrits en eixa competició en un equip de la categoria juvenil. 
b. Pertanyen a la categoria cadet els jugadors que, amb llicència amateur o 
escolar, compleixen 16 anys, o menys, en eixa temporada. 
c. Pertanyen a la categoria infantil els jugadors que, amb llicència amateur o 
escolar, compleixen 14 anys, o menys, en eixa temporada. 
d. Pertanyen a la categoria aleví aquells jugadors que, amb llicència amateur 
o escolar, compleixen 12 anys, o menys, en la temporada de competició. 
e. Pertanyen a la categoria benjamí aquells jugadors que, amb llicència 
amateur o escolar, compleixen 10 anys o menys, en la temporada de 
competició. 
 

Les categories dels jugadors dels JECV de pilota valenciana es regiran segons les 
bases marcades per la pròpia Generalitat Valenciana (conselleria). 
 
18.5 Els jugadors sèniors que hagen jugat 30 partides en la temporada anterior en 
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trinquets anunciats tan sols podran inscriure’s en 1a o 2a categoria a la temporada 
següent. 
 
18.6 Una vegada començada una competició, només s’hi podrà inscriure un jugador 
amb motiu de lesió i/o renúncia justificada d’un altre jugador de l’equip. El jugador 
nou haurà de ser de categoria inferior a la del substituït. Només es podrà fer durant 
la lliga regular, amb prèvia justificació per escrit a la F.P.V., la qual prendrà la decisió 
tenint en compte la gravetat de la lesió o la justificació de la renúncia. 
 
18.7 Les competicions es podran organitzar com a lligues, a una o dues vegades, en 
les quals tots els equips s'enfronten, com a mínim, amb tots els restants equips del 
mateix grup, fins a tindre un campió directe, o els millors classificats passen a una 
segona fase, o per sistema d’eliminatòries directes entre els dos equips de cada 
parella, que poden ser a partida única o al millor de un número determinat de 
partides. Les fases finals es poden organitzar a una o dues partides. Si la fase final 
és d’un sol grup, s’enfrontaran primer contra quart i segon contra tercer. Tant si la 
fase final es d’un grup com més d’un, si l’eliminatòria és a partida única, es jugarà en 
casa del millor classificat; si és en cas de doble partida, l’anada sempre es jugarà en 
casa del pitjor classificat, jugant-se la tornada en casa del millor classificat. 
 
Estos dos sistemes poden combinar-se entre sí, de manera que es pot fer una lliga 
directa, en què el primer classificat siga directament el campió, fer una lliga entre tots 
els equips, i els millors classificats accedir a una fase final. La pròpia fase final pot 
ser també a eliminatòria directa, a qualsevol número de partides, o jugar els equips 
que han accedit a la mateixa altra lliga regular. 
 
18.8 En algunes competicions el sistema pot ser per seus i/o per concentració de 
partides, adaptant el tanteig de les mateixes. També es podrà adaptar les mesures 
de les instal·lacions, si fora necessari. 
 
18.9 En cas de que un equip es retire d’una competició o siga desqualificat 
disciplinàriament de la mateixa per causa de les seues incompareixences reiterades, 
a l’any següent no podrà ser admès a la mateixa competició si no presenta una 
fiança d’entre 100 i 3.000 €, que serà fixada pel Comité de la modalitat atenent a la 
reincidència i la categoria de que es tracte. La fiança es tornarà a l’equip al 
concloure la competició sempre que no s’haja retirat de la competició o haja 
incorregut en cap altra incompareixença. 
 
18.10 Excepte que el reglament d’una competició específica indique un altra cosa, la 
classificació final d’una competició es fixarà, en defecte d’eliminatòries que 
determinen directament el lloc en la classificació, per el major numero de jocs o 
punts aconseguits en la mateixa ronda eliminatòria i, en cas d’empat, tindrà 
preferència qui s’haja enfrontat al guanyador de l’eliminatòria següent. 
 
18.11 En les competicions de clubs en què el número d’equips ho permeta, 
s’establiran diferents categories en funció del nivell esportiu dels participants, 
determinant-se els ascensos i descensos entre categories pel criteri principal del 
mèrit esportiu. 
Els equips finalistes ascendiran a la categoría superior i els dos últims descendirán 
(en cas de haver-hi més de dos grups per determinar els equips que descendiràn es 
traurà el percentatge de punts posibles aconseguits, i si persisteix l’empat es mirarà 
el número de jocs a favor). 
Tots els Clubs finalistes tenen obligació de pujar l’equip a la categoría corresponent. 
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La resta d’equips mantindran la categoría en la que es trobaven en la edició anterior. 
Els clubs que incomplixquen aquest article seran sancionats de conformitat amb el 
Reglament de Règim Disciplinari. 
 
Article 19. Resolució d’empats 
19.1 Si es dóna algun cas d’empat entre qualsevol nombre d’equips del mateix grup, 
es resoldrà pels següents criteris: 

a) Primer, es tindrà en compte les partides guanyades entre els implicats. 
b) Després, es determinarà segons el tanteig individual entre ells. 
c) Si encara no està resolt, es miraran les partides guanyades de tota la fase. 
d) Finalment, es mirarà la diferència de tanteig global de tot el campionat. 
e) Si continua havent empat entre dos equips, caldrà jugar un desempat, bé a 

partida única en canxa neutral o a anada i tornada. 
f) Si l’empat és entre més de dos equips, es contaran els jocs a favor. 

 
19.2 Si hi ha empat entre equips de grups diferents els criteris seran els següents: 

 
a) Es comptabilitzarà primer el percentatge de partides guanyades respecte a 

les partides jugades. 
b) Desprès el percentatge del tanteig global de cadascun dels implicats, entre 

la diferència de jocs aconseguida respecta al total de jocs possibles. 
c) Si es segueix donant l’empat, entre dos equips, caldrà jugar un desempat, 

be a partida única en canxa neutral o a anada i tornada. Si l’empat es dona 
entre més de dos equips es contaran els jocs a favor. 

 
19.3 Si un equip es retira abans de les 3 ultimes jornades es llevaran totes les seues 
partides de la classificació. Si ho fa en eixes 3 jornades es donaran les partides com 
a guanyades als seus rivals. En la fase final, tant el retirar-se com no presentar-se a 
una partida implicarà la perduda de l’eliminatòria. 
19.4 Si en una eliminatòria, de les modalitats en les que es juga a jocs, es donarà el 
cas d’empatar a jocs a favor i en contra per part dels dos implicats, es sortejarà de 
nou el traure i es jugarà un desempat al millor de 3 jocs. Si este fet ocorre en una de 
les modalitats en les que es juga a punts, es sortejarà de nou el traure i es jugarà a 
11 punts amb traures alterns entre els implicats. 

 
Article 20. Actes i presentacions 
20.1 Els clubs participants en les diferents competicions hauran d’acudir a les 
presentacions dels mateixos per tal de recollir la documentació del campionat, que 
tan sols es repartirà en eixe acte. 
20.2 Els equips estan obligats a acudir a la presentació de les finals baix sanció 
corresponent amb un mínim de jugadors igual a la modalitat de la competició 
degudament equipats, excepte en el cas de final televisades, en que l’obligació 
d’acudir a la corresponent presentació s’estén a tots els jugadors de l’equip. 
20.3 Així mateix, els equips finalistes que no es presenten al lliurament de trofeus o 
que es presenten al mateix sense el corresponent equipament, seran sancionats. 

 
 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL.- El present Reglament General de Competicions va ser aprovat 
a l’Assemblea Extraordinària, celebrada el 22 de juny de 2012. 


