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1. LLOC DE JOC 

Les partides es disputen en trinquets. El públic podrà seure en les  galeries 

rest.  De tota 
manera, 
elements que identifiquen un trinquet per a jugar a escala i corda són els 
següents: 

 
a) El terreny  dividit obligatòriament per una corda central. 
b) El dau serà el quadre on ha de caure la pilota en la jugada de la ferida. 
c) La pedra é de botar la pilota per a començar el joc. 
d)   pai per al públic, situat al costat del dau. 
e) El palquet és el balcó que està situat damunt de la llotgeta. 

f) Les muralles són les parets laterals del trinquet, mentre que els rebots són 
les parets frontals. 

g) s de baix del trinquet. 
h) El tamborí é 

 

Descripció del Trinquet 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Galeria del dau Galeria 
del rest 

 
Mides segons categories: 
 

Les mides de cada trinquet son vàlides per a totes les categories, tenint en 
compte que en algunes categories escolars se 

 
 

 

 

Galeria Llarga 

Tamborí 

Rebot palquet 

Palquet 

Llotgeta 

Corda 

Ratlla de quinze 

Pedra 

Escala  
Dau 



3 

 

 

 

 

Per a categories escolars, caldrà respectar les següents puntualitzacions: 
       Cadet Infantil Aleví 

• Distància entre la corda 22-24 m 20-22 m 18-20 m 
i el rebot del dau 

• Altura de la corda 1 - m  1 - 1 - 
m 

2. LA PILOTA 

La  pilota  clàssica és  la  pilota  de  vaqueta,  tot i que poden utilitzar 
altres materials (sobretot en categories escolars) com pilotes de badana o de 

plàstic. 
 

2.1 El canvi de pilota el decideix el jugador que està al dau. 
2.2 Segons les categories,      i de diferent 

pes: 

Professionals: vaqueta de 44-46g. 

Sènior: vaqueta de 42-45g. 

Juvenil: vaqueta e 40-42g.  

Fem.: vaqueta de 38-40g 

Cadets: vaqueta de 38-40g. 

Infantils: vaqueta de 36-38g. 

Alevins: vaqueta de 32-36g. 

Benjamins:badana de 32g. 
 

3. JUGADORS/ES 

a) Rest o escaleter 
b) Mitger 
c) Punter (que normalment serà el feridor) 
d) Feridor 

 

s podran intercanviar les posicions al 
terreny de joc. 
quantitat: 

a) Individual, un contra un, es denomina mà a mà. 
b) Equips, amb dos o tres jugadors, es denominen equips de parelles o trios. 
c) En qualsevol cas es pot optar per la figura del feridor, que es la persona 

, en eixe cas el punter ix de baix 
de la corda. A vegades el feridor també participa com a jugador-punter. 

 

4. VESTIMENTA 
e esportiu és samarreta i pantalons llargs de color blanc. Els 

equips locals o favorits portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. 

 
5. REGLES DEL JOC 

 
5.1 Tanteig 

Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als ja 
aconseguits, fins a arribar al tanteig final de la partida, que varia segons les 
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categories.  El  tanteig  habitual  d   es a 60 (12 jocs), encara que 
depenent del nivell comencen igualats a uns jocs pactats. 
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Professional: 60 tantos (12 jocs), solen eixir iguals de 15. 

Sènior / juvenil / femenina: 60 tantos (12 jocs), comencen 

de 10. 

Categories escolars: 40 tantos (8 jocs), comencen de 0. 
 

La puntuació en cada joc es compon de quinzes i, per una altra part, de 
jocs anomenats tantos. El jocs van de quinze en quinze, agrupats en quatre 

res/cap, Val net i Joc net. 
ncia  de dos 

sobre el contrari. El joc consisteix en pujar i baixar, per la qual cosa, si després 
rribar  un  equip al  Val ,  es  baixarà  a  30  per 30: 

anomenats 
el quinze fent referència així a qui puja i a qui baixa. També assenyalar que quan 

 

5.2 Inici del joc 
Per  a començar la partida, -se al 

dau o traure es decidirà per sorteig tirant un 

Per a iniciar el joc, el feridor demana permís al jugador que està en el dau. 
No es podrà traure sense avisar abans els jugadors del rest i amb la seua 
conformitat. Es procedeix  a ferida es realitzarà botant 
la pilota en el punt assenyalat (pedra) i colpejant-la per baix al primer bot. La pilota 
haurà de colpejar la muralla per damunt una  ratlla  dibuixada  expressament  per  
a  la  ferida  (encara  que siga  en  la  tela metàl·lica superior), 

ns del dau. El rest, situat dins del dau, ha de jugar la 
 al primer bot, llançant-la per damunt de la corda a la part contrària 

del trinquet. 
 

5.3 El Joc 
nar la pilota sempre 

per damunt  de la corda, bé bé al primer bot, continuant així el joc fins 
que algun dels equips perda quinze, es faça falta o quede parada, perquè no la pot 
colpejar dues vegades seguides el mateix equip. 

Per a ajudar a entendre el reglament , tindrem en compte que el qualificatiu 
endran des de  la perspectiva de qui  la 

 
 

5.4 És bona i permet continuar el joc: 
a) La pilota que cau dins el trinquet. 
b) La pilota que pega en el palquet i cau al trinquet. 
c) Si la pilota que passa la corda toca un espectador, es considera que és 

aire i, per tant, el joc continua de bo. 
d) odolant per ella, es considera 

que  es  troba  enc aire i, per tant, no comptabilitzen els bots 
esmentats. 

e) El Tamborí és considerat aire i, per tant, el bot que faça una pilota sobre 
ell no serà comptabilitzat. 

f) Tota pilota que colpege la junta terra-tamborí i no toque paret, es 
considerarà aire. 
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g) Tota pilota que colpege la junta terra-tamborí i toque la paret, es 
considerarà bot. 

h) Si dos jugadors peguen alhora a la pilota, serà bona. 
 

5.5 Serà quinze: 
 

a) Quan l´equip contrari fa falta o perd la pilotada. 
b) La pilota que cau sobre les galeries de fons i no cau. 

c) La pilota que colpeja dins de la part de baix del palquet o qualsevol 
persona o obstacle que hi haja allà. 

d) La pilota que passa, colpeja un obstacle mòbil o persona i torna. 
e) Si la pilota passa la corda però cau sobre la gent asseguda als banquets 

de baix la corda i el jugador contrari no la pot jugar, es considera quinze 

f) Si la pilota que jugada des del rest colpeja en el frontó del dau i corrent 
   tocant-la o passant per baix, sense 

que el jugador del dau la torne, serà quinze del jugador que la llança. 
g) En les partides que estiga permès tirar les pilotes a les galeries, si la pilota 

es queda penjada en la galeria del dau o del rest, serà quinze del 
a llançada. Si la pilota rebota en alguna paret, esglaó, 

objecte o persona i torna a caure, el joc continuarà, raó per la què està 
totalment prohibit que el públic de les galeries pare, retinga o empente la 

-la, serà quinze de 
 
 

5.6 Serà falta: 
 

a) Quan la pilota cau fora del rectangle de joc (galeries laterals). 
b) La pilota que, de ferida, cau fora del dau o toca la seua ratlla. 
c) La pilota que, de ferida, no toca per dalt de la ratlla i escala. 
d) La primera pilota jugada des del dau que es queda en la galeria del rest. 

e) La primera pilota jugada des del rest que es queda en la galeria del dau o 
del palquet. 

f) La pilota que toca o passa per baix de la corda central i la seua tela. 
g) La pilota que pega en un element mòbil i al tornar cap a arrere colpeja o 

passa per baix de la corda i la seua tela. 
h) Quan el jugador toca la corda central o la tela en qualsevol part del cos. 
i)  

destorbant el jugador contrari. 

j) La pilota que toca l´escala a la banda que estan jugant i passa per dalt de 

k) La pilota que toca algun obstacle mòbil i passa. 
l) La primera pilota que es faça falta de ferida en cada joc es considerarà 

mitja, considerant-se quinze per a l equip que estiga situat al dau a partir 
de la segona. 

m) Si durant el joc es desprén part  de  la  indumentària  reglamentàri 
jugador, restant dins la canxa de joc, i la pilota  la toca, perdrà  el quinze 

 la peça. 
n) Si dos jugadors peguen alhora a la pilota amb colps que es donen en dos 

temps diferents, serà falta. 

qui ha tirada. 
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o) Tota pilota que toque un jugador en qualsevol part del seu cos que no siga 
la mà,  o el braç fins el colze,  o en qualsevol part de la seua roba,    s

, per tant, 
el quinze. 

p) La pilota que, una vegada jugada, es perd per la galeria llarga (en cas 
-ne) o per dalt de les muralles laterals (als trinquets descoberts), 

serà falta del jugado  
 

5.7 Serà pilota parada: 
 

a) A la part del rest, quan la pilota passa per dalt de 
abans del 6. Es jugarà des del primer esglaó del 6. Si toca més enllà del 6 
i es para físicament, la pilota es jugarà des del primer esglaó del punt que 
assenyale el jutge. 

b) , es 
considerarà parada. 

c)  hi haja públic i la pilota toque 

escala entre la corda i el 3. Es jugarà des del primer esglaó del 3 i, a les 
que toquen a partir del 3,   teri que les de més 
enllà del 6 a la zona del rest. 

d) Quan la pilota estiga parada, el  jugador la soltarà  recta  , 
jugant-la en el mateix punt on estiga parada. En cas de jugar-la més 
pròxima a la corda del que corresponga, perdrà el quinze. 



8 

 

 

 

REGLAMENT DE JOC FRARE 
 

1. LLOC DE JOC 

Les partides es disputen en trinquets amb frares. Els trinquets amb frares 
amb forma rectangular consten de: canxa de joc i zona per al públic. La canxa 
haurà de quedar lliure d'obstacles per al bon desenvolupament del joc. Els 
elements que conformen un trinquet amb frares són els següents: 

a) Frontis: paret frontal en la qual ha de colpejar la pilota per damunt de la 
xapa horitzontal i que conté un bisell a la part mitja-inferior dels seus 
extrems, en la intersecció amb les muralles laterals, normalment un a cada 
costat. 

b) Frare: bisell o angle entre les muralles i el frontis, que acaben en punta a 
la seua part superior (denominats caputxons). La finalitat dels frares és 
desviar la trajectòria de la pilota, per a dificultar el joc del rival. 
Normalment, en els trinquets es troben dos frares, però en poden trobar 

-80 centímetres de 
caputxó, i 80- grat que es troben frares 
de més de 3 metres i alguns molts estrets de 40 centímetres. 

c) Dues muralles: paret dreta i esquerra que tanquen l'espai de joc pels 
laterals. 

d) Rebot:  
(part posterior), i pot tindre una teulada i baix una escala per seure el 
públic. 

i. Teulada: té el sòl llis (normalment de rajol pla), està en caiguda 
(inclinació), i es troba a una altura aproximada d'entre 1,90 i 3,10 
metres d'altura. En algun trinquet amb frares pot ser una graderia 
a la qual se sol accedir com si fóra la primera planta d'una casa, 
com si fos un balcó que dóna al trinquet. 

ii. Escala: no és un element comú en tots els trinquets amb frares, 

lliure. Solen estar baix de la teulada i fan de graderia per seure el 
públic i en funció de la grandària del trinquet solen haver de 3 a 5 
graons. Antigament eren taulons de fusta. 

iii. Barana: Element que no és comú en tots els trinquets, sol ser 

bancs i tot just baix de la teulada, semblant al bolinxó. En alguns 
casos és una paret de 2 metres que fa de rebot (va del sòl fins a la 
teulada). 

e) Tela metàl·lica o sostre: representa el límit vertical i cobreix el trinquet 
perquè no isca la pilota. 

f) Línia de treta i falta:   
fer botar la pilota en la treta, a una distància aproximada que pot variar de 
4 - 6,50 metres. 

g) Xapa: línia o xapa ubicada en el frontis i els dos frares, amb una altura 
aproximada que varia de 90 centímetres a 1 metre. 

h) accés al trinquet per la part posterior, normalment al 
lateral. 

i)  
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dreta, on la pilota pot rebotar. 
 

Descripció del trinquet i elements característics: 
 
 

  

Frontis amb el frare esquerre 

i porta 

 
Paret del rebot: Escala, teuladeta 

 

 

 
 

A.-Teulada; B.- Escala ; C.-Línea de traure i falta ; D.-  
E.-Frontis ; F.- Frares ; G.- Porta. ; H. Panys o muralles. 

 

Mides: 
 

Hi ha diferents tipus de trinquets amb frares, poden trobar menuts i grans, però 
es caracteritzen per estar tancat per quatre parets: 

Trinquet amb frares menut: 

Frontis: d'entre 6-7 metres 

L'espai de joc (entre 12-16 metres de llarg per 4-6 d'ample) 
 

Trinquet amb frares gran: 

Frontis: d'entre 8-10 metres 

L'espai de joc (entre 16-25 metres de llarg per 6-8 d'ample) 
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-se les següents mides: 

Llarg de la canxa: 20 m amb una tolerància de ±5 m. 

Ample de la canxa i del quadre del frontis: 6-8 m amb una tolerància de 

±2 m. 

Altura xapa de falta: entre 90 cm i 1 metre 

Ample de totes les línies: 10 cm. 

-se les següents distàncies per a les categories escolars, tot 
i que seran adaptables segons el nivell dels jugadors: 

Per adults, la línia de traure i falta estarà a 4-6,5 metres del frontis 

Entre la falta-traure i el frontis: 
 

Cadet Infantil Aleví Benjamí 
Adults Adults 5 m 4 m 

(que  la part de la careta, ratlla del dau o del traure i per la part de 
la muralla, rebot de la llotgeta). 

 
 

2. LA PILOTA 

La pilota que s'utilitza és la de badana però amb un pes, mides i bot 
característic: 

 

Pes: 38-50 grams 

Mida: 45-50 mm 

Bot: alt, pilotes botadores i ràpides. 
 

2.1. Hi haurà en les partides un mínim de 3 pilotes en bon estat, que aportarà 

partida. 
2.2. 
traure. Aquest provar. 
2.3. pilota: 

En categories de promoció i escolars s'utilitza les pilotes de badana 
corresponents també a la modalitat de frontó valencià però de color diferent del 
blanc, preferiblement negres. 

 

Promoció: 27 - 38 grams 

Sènior: badana de 45-50 g. 

-38 g. 

 Cadet: badana blanca de Va de Bo d’Agullent, 32 g. 

                                          Infantil: badana blanca de Va de Bo d’Agullent, 32 g. 

  g.. 

  g. 
 

3. JUGADORS/ES 

Els jugadors es poden enfrontar individualment o per equips: 
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a) Individual, un contra un, es denomina mà a mà. 
b) Equips, formats per dos jugadors, es denominen equips de parelles. 

 
El jugador de la parella que participa fonamentalment en la part de darrere se 
sol nomenar rest o saguer, mentre que qui juga en la part més pròxima al 

Durant una partida, ambdós jugadors poden intercanviar les seues posicions. 
 

4. VESTIMENTA 
 

locals portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. 
 

5. REGLES DEL JOC 
 

5.1. Tanteig 

• Al frare es compta punt per punt, i les partides es juguen al millor de tres jocs, 
constant cada joc de 15 punts. És a dir, el primer que arriba a 15 punts guanya 
un joc i necessita dos per guanyar la partida. 

• En les categories escolars i tornejos, la forma de tanteig (punts) es pot reduir 
a menys jocs o punts si es considera convenient. 

 

5.2. Inici del joc 

• El traure se sortejarà entre els dos equips participants. 

• L'equip que perd el joc, trau en el següent joc. 

• L’equip que guanya el punt continua traient i li correspon triar pilota, podent-la 
canviar a cada punt nou, sempre avisant i deixant-la provar a l'adversari. 

• El jugador que realitza la treta haurà d'avisar sempre abans el contrari i, amb 
el seu vistiplau, traurà. 

• La treta es realitza botant la pilota abans de la línia de treta, a excepció de la 
primera i segona categoria que es realitzarà des de la línia de treta 
d’individual situada a la part posterior, i colpejant-la per baix (palma, manró o 
bragueta), sense poder sobrepassar el seu cos aquesta línia. Segons la seua 
habilitat, colpejarà contra el frontis havent de superar la línia de falta i caient 
a la resta del trinquet (canxa, escala, teulada, etc.). 

• El jugador contrari la pot tornar (restar) contra el frontis a l'aire o al primer bot 
(el bot en l’escala o teulada compta com aire). 

 

5.3. El Joc 

• Una vegada s'ha efectuat el traure, la pilota haurà de jugar-se sempre de bo, 
és a dir, a l'aire, o al primer bot, tornant-la perquè colpege el frontis per 
damunt de la xapa, i haurà de jugar-la alternativament cada vegada un equip. 

5.4. És bona i permet continuar el joc 

a) La pilota que cau dins el rectangle de joc després de colpejar el frontis. 
b) La pilota que toca el límit vertical (la tela metàl·lica o sostre) tant abans com 

després de tocar el frontis per dalt xapa. 
c) 
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per tant, no comptabilitzen els bots esmentats. 
d) Si colpeja a un frare per dalt de la xapa, ja que aquests es consideren 

frontis i paret. Es considera bona la pilota que colpejar primer a un frare i 
aret frontal (frontis). En aquest cas, pot 

ocórrer que la pilota bota abans de tocar el segon frare, doncs caldrà tornar- 

xapa, aleshores continua sent bona, ja que fa com si fos paret lateral. 
e) La pilota que cau baix la teuladeta (espai dels trinquets sense  escala) i 

torna a la zona de joc comptabilitza el bot. Per tant, si bota dins d’aquest 
espai caldrà jugar a -se el pis com a bot. 

 

 
5.5. Serà punt 

a) 
b) 

falta. 
c) Si la pilota després de colpejar el frontis es tira baix de la teuladeta (dins de 

 surt. 

d) En trinquets amb escala cal colpejar la pilota abans del segon bot en la 
canxa, i si no cau, es considera pilota parada. 

 
5.6. Serà falta 

a) La treta comença quan el jugador solta la pilota per botar-la: 
a. Si no colpeja la pilota quan la solta per botar-la. 
b. Si el jugador que fa la treta bota la pilota damunt o davant de la línia 

de treta. La línia de treta només compta per a la treta. 
c. Si xafa la línia de treta o la sobrepassa en qualsevol part del cos en 

colpejar la pilota. 
b) Si el jugador que fa la treta, després de colpejar-la d'acord amb allò que indica 

el punt a), colpeja el frontis i no bota després de la línia de falta. Per tant, es 
considera falta si la pilota en la treta no supera la línia de falta. 

c) Si la pilota en tocar el frontis no pega per dalt la xapa (a 90 -100 cm del sòl), 
bé colpejant en la mateixa xapa o bé per baix 

d) 
que la pilota colpeja el jugador abans de pegar al frontis quan ha eixit de la 

 tornarà. 
e) Si la pilota bota per segona vegada abans de ser jugada. 
f) Si la pilota no colpeja el frontis per damunt la xapa. 
g) Si el jugador colpeja la pilota en alguna part del cos que no siga la mà o 

l'avantbraç, és a dir, de colze cap avall. 
h) Si la toquen dues voltes seguides els jugadors del mateix equip. 

5.7. Serà pilota parada: 

a) Es considera parada quan havent-  
joc. 

b) -se-la a la careta de 
forma que aquesta rode de forma descendent baixant pels diferents 
escalons  fins  al  terreny  de  joc.  Cal  tirar-la  en  el  mateix  punt  on estiga 

bot. 
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parada, poden jugar- 
prèviament ha botat, caldrà tornar- 
terreny de joc, es pot deixar botar abans de colpejar. 

c) En cas que la pilota quedarà parada en la teulada (no cau), es jugarà 
tornant a tirar a la teulada i deixant-la caure. 

 
5.8. No serà pilota parada: 

a) 
caldrà jugar abans o després però jugant- 

joc. 

b) En el cas de no haver escala baix la teulada, la pilota que es queda en aquest 
espai (sota la teulada), s’haurà de jugar de bo, ja que no serà pilota parada. 
Per tant caldrà jugar abans que entre en aquest espai. 



13 

 

 

 
 
 

REGLAMENT DE JOC DE FRONTÓ VALENCIÀ 
 

1. LLOC DE JOC 
Els frontons consten de: canxa de joc, contracanxa i zona per al públic. La canxa i la 

contracanxa hauran de quedar lliures d'obstacles per al bon desenvolupament del joc. Els 
elements que conformen un frontó valencià son els següents: 

a) Frontis: paret frontal en la qual ha de colpejar la pilota. 
b) Muralla: 
c) Rebot: paret que delimita sada al frontis. 
d) Línia lateral: línia recta perpendicular al frontis que de 

a la dreta del frontis i que arriba fins al rebot. 
e) Línia de treta: línia paral·lela al frontis  

en la treta. 
f) Línia de falta: línia paral·lela al frontis,  
g) Línia de passa: línia paral·lela al frontis, que no es pot superar en la treta. 
h) Quadre de joc del frontis: espai delimitat en el frontis per la xapa de falta en la part 

inferior i per les línies marcades a tal efecte en la part superior i dreta del mateix 
(a continuació de la ratlla d'ample en el terra). 

i) Línies de falta superiors: ot tocar la pilota en 
el frontis, en la muralla i en el rebot. Si no hi ha, es consideraran com a tals els 
vèrtexs de les parets. 

j) Tamborí:  
amb el terra. 

k) Blaus: numeració en la qual es divideix la muralla en parts iguals. 
 

Descripció del Frontó 
 

Mides segons categories 
 

assenyalar-se les següents mides per a sèniors i juvenils: 

Llarg de la canxa: 25 m amb una tolerància de 5 m. 

Ample de la canxa: 10 m amb una tolerància de 5 m. 

Ample del quadre del frontis: 10 m amb una tolerància de 1 m. 

Muralla lateral 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Línia 

passa 

Zona 
traure 

Xapa de 
falta 

Frontis 

falta 

Línia 

 

 
Rebot 
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Altura xapa de falta: 90 cm amb un tolerància de 5 cm. 

amb 50 cm. 

Mida mínima del tamborí: 25 cm. 

Ample de totes les línies: 10 cm. 
 

assenyalar-se les següents distàncies per a les categories escolars, tot i 
que seran adaptables segons el nivell dels jugadors: 

 Cadet Infantil Aleví Benjamí 

Entre la falta i el frontis 8 m 7 m 5 m 4 m 

Entre la passa i el frontis 16m 15 m 13 m 10 m 

Entre el traure i el frontis 9 m 8 m 6 m 5 m 

 

2. LA PILOTA 
La pilota habitual és la pilota de tec, feta amb fil i pell de cabra, però per a categories 

escolars es poden utilitzar pilotes de badana. 
 

2.1 El canvi de pilota el decideix el jugador que està al traure. 
2.2 Segons les categories,  

Sènior: tec de 47-51 g. 

Juvenil: tec de 44-47 g. 

Cadets/femenines: semitec 38g-40g. 

Infantils: semitec 34g-36 g.  

Alevins: badana de 32 g. 

Benjamins: badana de 27 g. 
 

3. JUGADORS/ES 
En la modalitat per parelles, els equips es componen de 2 jugadors. El jugador que 

participa fonamentalment en la part de darrere de la parella se sol nomenar rest, mentre que 
qui juga en la part més pròxima al frontis i realitza, habitualment, la treta, és el punter. Durant 
una partida, ambdó , 
l'equip el compon només un jugador. 

 

4. VESTIMENTA 
e esportiu és samarreta i pantalons llargs de color blanc. Els equips locals 

portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. 
 

5. REGLES DEL JOC 
 

5.1. Tanteig 
En frontó valencià es pot sumar de punt en punt, com és el cas, actualment a les 

partides de parelles/individual, es juguen a 41 punts definitius, de manera que el primer que 
arriba a eixa tanteig és el guanyador de la partida. 

Anteriorment es jugava a jocs, jugant-se a 10 jocs. Es compten primer quatre quinzes 
(quinze, trenta, val i joc) per a guanyar cada joc, tornant a iguals a dos. En eliminatòries a 
doble partida, si hi ha empat es jugaria un desempat a 11 punts (definitius) amb tretes alternes, 
de les quals la primera treta es sortejarà. 
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En les categories escolars, la forma de tanteig (punts o jocs) serà igual que en majors, 
es pot reduir a menys jocs o punts si es considera convenient. 

 
5.2 Inici del joc 

La primera treta se sortejarà.  equip que fa el quinze continua 
traient; a l'equip que fa la treta, li correspon triar pilota i pot canviar-la a cada quinze nou, 
sempre avisant i deixant-la provar a l'adversari. En cas de jugar per jocs, el traure canvia quan 
comença un nou joc. El jugador que el realitze haurà d'avisar abans el contrari i, amb el seu 
vist-i-plau, la botarà o la jugarà a l'aire abans de la línia de treta i la colpejarà, segons la seua 
habilitat, llançant-la contra el frontis entre les ratlles de falta, de tal manera que haurà de botar 
dins de la canxa entre les línies de falta i de passa. El jugador contrari la pot tornar contra el 
frontis (dins de les línies) a l'aire o al primer bot (el bot en el tamborí del rebot compta com 
aire, excepte en el primer bot després del traure). En les categories escolars, el traure es 
realitzarà botant la pilota de mig frontó cap a fora, per tal de facilitar el joc. 

 

5.3 El Joc 
  està al rest, és 

bona i permet continuar el joc sempre i quan els equips juguen alternant-la a l'aire o a primer 
bot, colpejant-la contra el frontis dins les línies i caiga dins la canxa. 

 
5.4 És bona i permet continuar el joc: 

a) La pilota que cau dins el rectangle de joc. 
 

5.5 Serà quinze: 
a) L´equip contrari fa falta o perd la pilotada. 

b) La pilota que després de botar dins el terreny de joc passa per damunt la paret del 
rebot. 

 

5.6 Serà falta: 
a) Si el jugador que fa la treta bota la pilota després de la línia de treta. Si no bota la 

pilota i xafa la línia de treta abans de colpejar la pilota. La treta comença quan el 
jugador solta la pilota per botar-la o colpejar-la. 

b) Si el jugador que fa la treta, després de colpejar-la d'acord amb allò indicat al punt 
a), colpeja el frontis fora de l'espai delimitat per les línies de falta o no bota dins la 
canxa després de la línia de falta. Si bota després de la línia de passa repetirà la 
treta i, si en la repetició torna a botar-la, després de la passa serà falta. 

c) Si la pilota toca qualsevol línia de la canxa. Les línies de falta i passa només 
compten per a la treta d'acord amb el punt b). 

d) Si el frontó té a la contracanxa un paret, serà falta sempre que la pilota la colpege 
primer la dreta abans que esquerra o el frontis. 

e) Si la pilota en tocar el frontis no sobrepassa la línia de falta (a 90 cm del sòl), bé 
colpejant en la mateixa xapa o bé per baix de la mateixa. 

f) Si la pilota sobrepassa qualsevol línia de les que marquen els límits superiors i les 
parts dretes de la canxa i se n'ix  

g) Si la pilota colpeja un jugador en el cos. Si el jugador està d'esquena a qui la juga 
serà falta només si li colpeja per damunt la cintura; en cas de dubte i a opinió del 
jutge, la pilota es tornarà. 

h) Si la pilota bota per segona vegada abans de ser jugada. 
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Dau Corda central 
Vorera 

 
Corda galotxa 

Quadre ferida 
  Vorera  

 

REGLAMENT DE JOC DE GALOTXA EN CARRER 
 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es poden disputar en carrers naturals o artificials, coneguts com canxes 

de galotxa. Els elements que conformen un carrer de galotxa són els següents: 
a) Corda central: divideix el terreny de joc en dues meitats, incloent la tela. 
b) Corda de galotxa: situada damunt del dau, dóna nom a la modalitat. 

c) Dau/bot: quadre marcat en el terra, on ha de caure la pilota provinent de la 
ferida. 

d) Quadre de ferida: r llança la pilota al dau. 
e) 

 

Descripció del Carrer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mides segons categories: 
 

assenyalar-se les següents mides per a sèniors i juvenils: Llarg i ample 

de la canxa: mínim de 50m per 7-9 m d’ample. 

  del quadre de galotxa). 

(al mig de la canxa). 

Distància entre cordes: de 12 a 13 m. A les competicions femenines la 
distància serà de 10 m. 

Amplària de la tela de les cordes: de 5 a 15 cm. 

80 m. 

Llargària del dau: de 7 a 8 m. 
- El quadre de ferida estarà tancat per darrere i arrimat a la paret lateral: 
- Longitud: des de la corda central     fins a 6 m, es a dir, 4.5 m. 
- 2 m. 
- Distància del rebot al dau: mínim 7 m. 

Per a categories escolars caldrà respectar les següents puntualitzacions: 
Cadet Infantil Aleví Benjamí 

Llarg de la canxa 50 m 50 m 36 m 36 m 

Distància entre cordes 10 m 5 m 5 m 6- 5 m 
Longitud del dau 7-8 m 6-6 6- 5 m 

2. LA PILOTA 
La pilota clàssica és la pilota de vaqueta, es poden utilitzar altres materials, sobretot 

en categories escolars, com pilotes de badana o plàstic. En curtes la pilota es la de badana 
de 42gr (roja i negra). 

2.3 El canvi de pilota el decideix el jugador que està en el dau. 
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2.4 Segons les categories,  

Sènior: vaqueta de 42-45 g. En la categoria sènior-curtes de badana, es podrà jugar 
en pilota de badana de 40-42gr. 

Femení: badana 36-38 gr. 

Juvenil: vaqueta de 40-42 g. 

Cadets: vaqueta de 38-40 g. 

Infantils: vaqueta de 36-38 g. 

Alevins: vaqueta de 32-36 g / badana de 32 g. 

Benjamins: badana de 27 g. 
 

3. JUGADORS 

a) Rest o boter 
b) Mitger o galotxer 
c) Punter (que normalment serà el feridor) 
d) Feridor 

s  podran  intercanviar  les  posicions del 

terreny de joc. En qualsevol cas, es pot optar per la figura del feridor, que és la persona que 

línies del quadre de ferida en el moment de la mateixa. A vegades, el feridor també pot 
participar com a jugador-punter. 

 

4. VESTIMENTA 
  esportiu és samarreta i pantalons llargs de color blanc. Els equips locals 

portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. També és permetrà jugar amb 
camiseta roja a l´equip local i blava a l´equip visitant, però deuran anar tots els integrants de 
l´equip amb la mateixa equipació. 

 
5. REGLES DEL JOC 

 
5.1 Tanteig 

 
La puntuació en cada joc es compon, d’una banda, de quinzes, d’altra banda de jocs. 

Els jocs van de quinze en quinze agrupats en quatre jugades: 15, 30, Val I Joc. S’anomenen 
15 net o per res/cap, 30 neta o per res/cap, Val net i Joc net. 

ncia de dos sobre el 
contrari. El joc consisteix en pujar i  baixar, p ribar un equip al 

a, es baixarà a 30 per 30: anomenats Iguals o a Dos. Per això, 
a qui 

baixa. També cal as 
Quinzens. En algunes partides es podrà fer Val a Val, i desprès joc, sense tornar a dos. 
Aquesta opció sempre haura d’estar autoritzada per la Federació de Pilota. 

Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 punts als ja 
aconseguits, fins a arribar al tanteig final de la partida. E  
(14 jocs) i les partides de categories inferiors es disputen a 50 (10 jocs). En femení juguen a 
70 (14 jocs) eixint de 10 (2 jocs). 

 

5.2 Inici del joc 
-se al dau o traure Per a començar la partida, 
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Per a iniciar el joc, el feridor es situarà dins de la quadre de la ferida o xafant la ratlla, i 
demanarà permís als jugadors que estan al dau. No es podrà ferir sense rebre la conformitat 
del rest contrari. Es procedeix de la següent forma: la Ferida s´iniciarà des de dins del quadre, 
deixant anar la pilota dins del mateix, per baix sense colpejar-la. La pilota de ferida ha de 
passar per damunt de la corda central i de la galotxa sense tocar-les, caient dins del dau. El 
rest contrari, o el galotxer situat dins d  primer bot, 
llançant-la per damunt de la corda central a la part contrària del carrer. 

 

5.3 El Joc 
  passat per dalt de les dos cordes i ha 

caigut dins del quadre o l´ha jugat el galotxer, cada equip haurà de tornar la pilota sempre per 
damunt de la cor  
equips perda quinze o es faça falta. No podent colpejar-la dues vegades seguides el mateix 
equip. En la categoria de curtes, la pilota que bote en la ratlla de fons o més enllà d’aquesta, 
serà falta. 

 

5.4 És bona i permet continuar el joc: 
a) La pilota que cau dins del rectangle de joc, sense tocar les ratlles. 
b) La pilota que pegue en algun obstacle del carrer eixint del terreny de joc per algun 

carrer lateral. 
c)  
d) La pilota que vaja directa a la galeria i torne dins de la canxa. . 

 
5.5 Serà quinze si: 

a) L´equip contrari fa falta o perd la pilotada. 

b)  
cas de les canxes. 

c) La pilota que després del primer bot es para en el carrer a qualsevol altura. 

d) La pilota que passa, colpeja un obstacle mòbil o persona i torna, encara que 
toque la corda o tela. 

e)  La pilota que passa la corda, i sense botar es quede parà a una altura inferior a 2 
m. 
 

 
5.6 És falta: 

a) Quan la pilota cau fora del rectangle de joc o coincideix en la seua caiguda amb 

b) La pilota que toca o passa per baix de la corda central i la seua tela. 
c) La pilota que venint de la part contrària, es para directament a una altura superior 

a dos metres. 
d) La pilota que colpeja una persona i/o obstacle mòbil i passa. 

e) La pilota que passa al ferir per baix de la corda central o de galotxa o toque 
qualsevol de les dos cordes o teles. També si cau fora del quadre de la galotxa o 
toca les seues ratlles (en les categories de benjamins i femenines, hi haurà una 
mitja per joc). 

f) Quan el jugador toca la corda central o la tela en qualsevol part del cos. 
g) La pilota que torna  
h) La pilota que passa, pega en qualsevol obstacle fixe del carrer i sense botar en la 

seua tornada passa per dalt de la corda central, o toca la corda, o la tela. 
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i) La pilota que toca algun obstacle mòbil i passa. 
j) Quan un jugador colpeja la pilota o fa l´acció amb les 2 mans al mateix temps.  
k) La pilota que colpeja un jugador dels qui estan jugant en qualsevol part del cos que 

no siga la mà o el braç fins al colze, però no els suplents ni els jugadors que han 
abandonat la partida per canvis, sempre que es col·loquen baix la corda central. El 
feridor no pot tocar-la amb cap part del cos. Si la pilota colpeja a qui no estiga 
jugant, fa joc. Els jugadors suplents s’hauran de col·locar en una zona delimitada, 
si la pilota l      si li pega en eixa zona, no és falta, sinó 
que fa joc. La zona delimitada per a situar-se els reserves i el feridor, serà fins a 2 m, als 
dos costats de la corda central, al costat invers del quadre de la ferida. 

l) La primera pilota en joc si va dalt de la galeria, encara que caiga dins de la canxa. 
 

 
5.7 Elements que poden influir en el joc: 

El club que vullga ficar rebots mòbils els haurà de situar entre 3 i 5 metres mes enllà 
del la ralla de passa al rest i entre 5 i 8 metres mes enllà de la ralla del fons del quadre del 
dau. Tota pilota que toque directament als rebots (fixe o mòbil) o els tamborins d´ells, o 
qualsevol element mòbil que hi haja al carrer o canxa mes enllà de les ralles de fons, i torne 
sense botar dins del terreny de joc es considerarà falta. 

 
6.  ELS ESPECTADORS. 

Els espectadors es podran situar en qualsevol part del carrer o de la canxa, sempre 
arrimats a les parets o muralles. No es podran col·locar en la part del bot, de la corda central 
fins el final de la zona que es fa el bot. Tampoc es podran col·locar en la part del rest, de la 
corda central, on està el quadre de la ferida, fins el rebot o tram final del carrer. En algunes 
partides la Federació de Pilota Valenciana podrà autoritzar a col·locar-se en aquests llocs. 
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REGLAMENT DE JOC DE GALOTXA EN TRINQUET 
 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es disputen en trinquets Els elements que identifiquen un trinquet per a 

jugar a galotxa són els següents: 
 

a) Corda central: divideix el terreny de joc en dues meitats, , incloent la tela. 
b) Corda de galotxa: situada damunt del dau, dóna nom a la modalitat. 
c) El dau: serà el quadre on ha de caure la pilota provinent de la ferida. 
d) Quadre de ferida: 
e) La llotgeta: é , situat dins de la canxa en la part del rest. 
f) El palquet: és el balcó situat damunt de la llotgeta. 

g) Les muralles: són les parets laterals del trinquet, mentre que els rebots són les parets 
frontals. 

h) : és la graderia longitudinal que comença des de baix del trinquet. 

i) El tamborí: é  
 

Descripció del Trinquet 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Galeria del dau Galeria del rest 
 

Mides segons les categories: 
 

assenyalar-se les següents mides per a sèniors i juvenils: 

Llarg i ample de la canxa: mínim de 50m per 7-9m. Ample. 

  (dins del quadre de galotxa). 

(al mig de la canxa). 

Distància entre cordes: de 12 a 13 m. A les competicions femenines la 
distància serà de 10 m. 

Galeria llarga 

Escala Quadre ferida 

Corda central Tamborí 

Tamborí 

Corda galotxa 

Dau 

Palquet 

 

Llotgeta 
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Amplària de la tela de les cordes: de 5 a 15cm. 

75 a m. 

0 m. 

El quadre de ferida estarà tancat per darrere i ar 
- des de la corda central fins a 6 m, és a dir, 4 5 m. 
- m. 

- Distància entre la ratlla de darrere del dau i el rebot: 6 m. 
 

Per a categories escolars caldrà respectar les següents puntualitzacions: 
 Cadet Infanti l Aleví Benjamí 

Llarg de la canxa 
Distància entre cordes 

50m 
10m 

50m 
m 

 36m 
5 m 

36m 
6- 

Longitud del dau 7-8m 6- m 6- 25 m 5m 

 
2. LA PILOTA 

La  pilota  clàssica  és  la  pilota  de  vaqueta,    poden utilitzar altres 
materials, sobretot en categories escolars, com pilotes de badana o plàstic. 

2.5 El canvi de pilota el decideix el jugador que està en el dau. 
2.6  

Sènior: vaqueta de 42-45 g. 

Femení: badana 36-38 gr.  

Juvenil: vaqueta de 40-42 g. 

Cadets: vaqueta de 38-40 g. 

Infantils: vaqueta de 36-38 g. 

Alevins: vaqueta de 32-36 g / badana de 32 g. 

Benjamins: badana de 27 g. 
 

3. JUGADORS/ES 
 

 

a) Rest o boter 

 
quip són: 

b) Mitger o galotxer 
c) Punter (que normalment serà el feridor) 
d) Feridor 

de joc. En qualsevol cas, es pot optar per la figura del feridor, que és la persona que 

  

línies del quadre de ferida en el moment de la mateixa. A vegades el feridor també pot 
participar com a jugador-punter. 

 
 

 

4. VESTIMENTA 
   esportiu és samarreta i pantaló llarg de color blanc. Els equips locals 

portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. També es permetrà jugar amb 
samarreta roja a l´equip local i blava a l´equip visitant, però hauran d’anar tots els integrants 
de l´equip amb la mateixa equipació. 

 
5. REGLES DEL JOC 
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5.1 Tanteig 
La puntuació en cada joc es composa de quinzes i, per una altra part, de jocs 

anomenats, també, tantos. Els jocs van de quinze en quinze, agrupats en quatre jugades: 15, 
30, Val i J 

ncia de dos sobre el 
contrari. El joc consisteix en pujar  i baixar, p rribar un equip a 
V a, es baixarà a 30 per 30, anomenats Iguals o a Dos. Per això, 

a qui 
baixa. També cal assenyalar que quan els dos equips porten 15 per 15 Quinzens. 

Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 punts als ja 
aconseguits, fins a arribar al tanteig final de la partida. E  s a 70 
(14 jocs), tot i que generalment es comença la partida iguals a 10 (2 jocs) i les partides de 
categories inferiors es disputen a 50 (10 jocs). En algunes partides es podrà fer Val a Val, i 
desprès joc, sense tornar a dos. Esta opció sempre haura d’estar autoritzada per la Federació 
de Pilota. 

 

5.2 Inici del joc 
-se al dau o traure 

 

Per a iniciar el joc, el feridor es situarà dins de la quadre de la ferida o xafant la ratlla, i 
demanarà permís als jugadors que estan al dau. No es podrà ferir sense rebre la conformitat 
del rest contrari. Es procedeix de la següent forma: la Ferida s´iniciarà des de dins del quadre, 
soltant la pilota dins del mateix, per baix sense colpejar-la. La pilota de ferida ha de passar 
per damunt de la corda central i de la galotxa sense tocar-les, caient 

al primer bot, llançant-la per damunt de la corda central a la part contrària del trinquet. 
 

5.3 El Joc 
  passat per dalt de les dos cordes i ha 

caigut dins del quadre o l´ha jugat el galotxer, cada equip haurà de tormar la pilota sempre 
per damunt de la corda a l´aire o al primer bot, continuant així el joc fins que algun dels equips 
perda quinze o es faça falta, no podent colpejar-la dues vegades seguides el mateix equip. 

 

5.4 És bona i permet continuar el joc: 
a) La pilota que cau dins del rectangle de joc. 
b) La pilota que colpeja en una galeria del fons, excepte la primera del bot, o lateral i 

torna dins del trinquet. 
c)  , es  

mateixa tots els bots que faça falta, sense considerar-se ni falta ni quinze. 

d) El tamborí és considerat aire i, per tant, el bot que faça una pilota sobre ell no serà 
comptabilitzat. 

e) Tota pilota que colpege la junta terra-tamborí, i no toque paret, es considerarà 
aire. 

f) Tota pilota que colpege la junta terra-tamborí i to  
g) Si dos jugadors peguen alhora a la pilota, serà bona. 

 
 
 
 

Per a començar la partida, 
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en el mateix punt -la més pròxima a 
, perdrà el quinze. 

5.5 Serà quinze si: 

a) equip contrari fa falta o perd la pilotada. 
b)  

galeries dels fons, excepte la primera del bot que serà falta. 
c) La pilota que queda penjada en la llotgeta a partir de la segona pilota en joc  o  que 

toca terra i/o públic del palquet de baix. 
d)   -la o passant per baix) una 

vegada ha colpejat en els rebots. 

e) La pilota queda penjada en les graderies de fons. La pilota que passa, colpeja un 
obstacle mòbil o una persona i torna, encara que toque la corda o tela. 

 
5.6 Serà falta: 

a) Quan la pilota cau fo  
relació al dau. 

b) La pilota que en joc toca o passa per baix de la corda central. 
c) La primera pilota en joc (provinent del bot) que vaja a la galeria contrària, encara 

que caiga de nou dins del trinquet. En trinquets de menys de 50 metres, també serà 
falta la primera pilota del del dau si es llança directament al palc, palquet i també 
dins del palquet de baix en totes les categories. 

d) La pilota que colpeja una persona i/o obstacle mòbil i passa. 

e) La pilota que passa al ferir per baix de la corda central o de galotxa o toca qualsevol 
de les dos cordes o teles. També si cau fora del quadre de la galotxa o toca les 
seues ratlles (en les categories de benjamins i femenines, hi haurà una mitjà per 
joc) 

f) Quan el jugador toca la corda central o la tela en qualsevol part del cos. 
g) Quan un jugador colpeja la pilota o fa l´acció amb les 2 mans al mateix temps.  

h) La pilota que passa, pega en algun obstacle fixe i en la seua tornada sense botar 
passa per dalt de la corda central, o toca la corda o la tela.. 

i) La pilota que colpeja un jugador dels quals estan jugant en qualsevol part del cos 
que no siga la mà o el braç fins al colze, però no els suplents ni els jugadors que 
han abandonat la partida per canvis,sempre que es situen baix la corda central a 
una distancia inferior a 2 metres. El feridor no pot tocar-la amb cap part del cos. 
Qui no estiga jugant, si la pilota el colpeja, fa joc. Els jugadors suplents 
de col·locar en una zona delimitada i, si la pilota li pega fora de eixa zona, serà falta, 
i si li pega en eixa zona, no es falta, sinó que fa joc. 

 
5.7 Serà pilota parada: 

 
a) A la part del bot, quan la pilota passa per dalt la corda i toca a un espectador i/o 

obstacle mòbil de l´escala abans del 6. Es jugarà des del primer esglaó del 6. Si 
toca més enllà del 6 farà joc, i es para físicament, la pilota es jugarà des del primer 
esglaó del punt on s´ha parat. 

b)     un 
espectador o obstacle mòbil en l´escala entre la corda i el 3. Es jugarà des del 
primer esglaó del 3. A les que toquen a partir del 3, teri 
que les de més enllà del 6 a la zona del bot. 

c) -la 

la 
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5. ELS ESPECTADORS. 
Els espectadors es podran situar en qualsevol part de les galeries i en l´escala des de 
la corda central fins el rebot del costat del bot. No obstant, s´aconsella deixar buit des 
del sis fins la corda central. No es permetrà situar-se al públic en els rebots i en l´escala 
des de la corda central fins la paret del rest. En algunes partides la Federació de Pilota 
Valenciana podrà autoritzar a col·locar-se en aquests llocs. 



25 

 

 

 

REGLAMENT DE JOC DE GALOTXETES 
 

1. LLOC DE JOC  
El recinte de joc és un espai delimitat per quatre parets. 

a) El terreny de joc està dividit per una corda central. 
b) Corda central: divideix la canxa amb una xarxa que cau fins el terra. 
c) Caixó:  
d) Dau de parelles: és on ha de caure la pilota en el traure de parelles. 
e) Caixes: són espais laterals que són quinzes quan la pilota els colpeja. 
f) Tamborí: plànol  amb 
 
Descripció de la Canxa 

  
                                                             

A.-Tamborins.   B.- Corda.   C.-Ferida individual. D.-Dau  E.-Banqueta ferir parelles   F.-Ferir parelles    G.- Caixons. 

 
 
Mides de la canxa 

 

Les mesures de la canxa de galotxetes són les següents: 

Llargària de la canxa: 20m. 

m. 

Altura corda central: 120cm en els laterals, 90cm en el centre. 

Quadre ferir parelles: 60cm  
Quadre ferir individual: 50cm de llarg per 50cm  

Dau parelles: 310cm de llarg per 90cm  
Distància entre dau de parel . 

Caixes: 50-60cm cadascuna. 
 

2. LA PILOTA 
La pilota habitual és una pilota de drap, feta amb draps, llana i cinta adhesiva de tela. 

Per a categories escolars, es poden utilitzar pilotes de badana. 
El canvi de pilota el decideix el jugador que està al traure. 

 
3. JUGADORS/ES 

En la modalitat per parelles, els equips es composen de 2 jugadors. El jugador que 
participa fonamentalment en la part de darrere de la parella se sol a  
que el que juga en la part més pròxima a la corda central i realitza, habitualment, la ferida,   é
 nter s jugadors poden intercanviar les seues posicions. 

, l'equip el compon només un jugador. 
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4. VESTIMENTA 
Cada jugador portarà pantalons llargs o curts blancs i samarreta roja quan jugue de 

local i blava si ho fa com a visitant. 
 

5. REGLES DEL JOC 
 

5.1 Tanteig 
La puntuació en cada joc es compon de quinzes i, per una altra part, de jocs. Els 

net o per res/cap, 30 neta o per res/cap, Val net i Joc net. 
ncia de dos sobre el 

contrari. El joc consisteix en pujar i baixar, p  rribar un equip al 
30, anomenats Iguals o a Dos. Per això, 

a qui 
baixa. També assenyalar que quan els dos equips porten 15 per 15, 

Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als ja aconseguits, 
fins arribar al tanteig final de la partida. El tan s a 12 jocs (60), 
i una partida individual és a 10 jocs (50). 

 

5.2 Inici del joc 
-se en la ferida es 

 

Per a iniciar el joc, el jugador que fereix demanarà permís als jugadors que estan al 
rest, no es podrà traure sense avisar abans els jugadors del rest i amb la seua conformitat. 
Es procedeix de la següent forma: 

La realització de la ferida en cas de parelles, s'efectuarà amb el punter situat amb els 
dos peus dins del quadre de ferida, botarà la pilota en el caixó colpejant-la per què caiga en 
el dau. En el cas de partides individuals, el jugador botarà la pilota en el quadre de ferir 
individual,  colpejant-la cap al  costat e  part de la canxa, de manera que 
toque terra abans de la paret del rebot o el tamborí corresponent. 

 

5.3 El Joc 

així el joc fins que algun dels equips perda quinze o es faça falta. No podent colpejar-la de 
bó dos vegades seguides el mateix equip. Al guanyar un equip un joc, es procedirà a 
canviar de costat en la canxa. 

 
5.4 És bona i permet continuar el joc: 

a) La pilota que cau dins del rectangle de joc. 
b) La pilota podrà ser tornada a l'aire o al primer bot, amb la particularitat de poder 

fer-ho amb les dos mans simultàniament. 
c) Si hi ha graderies, tota pilota que vaja a elles es tornarà a jugar. 
d) Si hi ha tela metàl·lica en el rebot del dau de parelles i la pilota colpeja en ell, es 

considerarà parada i es traurà de nou, llançant-  
inferior a la tela, jugant-la de rebot. 

 
5.5 Serà quinze si: 

a) L´equip contrari fa falta o perd la pilotada. 

b) Tota pilota que colpege en les caixes. 

Per a començar la partida, la designac 
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5.6 Serà falta: 
a) La pilota de treta en parelles que una de les línies 

laterals que el delimiten. 
b) Perdrà quinze el jugador a qui li colpege la pilota en qualsevol part del cos, 

exceptuant les mans i  
c) Tota pilota que toque corda o la seua corresponent 

xarxa. 
d) Si un jugador toca la corda amb qualsevol part del cos, 

perdrà quinze. 
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REGLAMENT JOC A RATLLES (LLARGUES-PALMA-PERXA) 
 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es poden disputar en carrers naturals o artificials, coneguts com canxes 

de llargues. Els elements que conformen un carrer de llargues són els següents: 
a) Línia de banca o traure:   

la fi del terreny del joc en la part del traure. 
b) Línia de falta: línia que cal sobrepassar en la jugada del traure. 
c) Línia de quinze: marca la fi del terreny de joc en la part del rest. 

Les tres línies que delimiten el terreny de joc no formen part del mateix. 
 

Descripció del Carrer de Llargues Palma 
 

quinze 
 

Línia 
 
 

Mides segons categories 

En el carrer estàndard de llargues les línies de banca i falta estan separades per uns 
40m i les de falta i quinze, per uns 30m, fent un total de 70m. Aquestes mides es poden acurtar 
segons les categories de joc o tolerant les condicions de cada carrer. 

 

Els elements que conformen un carrer de perxa son els següents: 
a) Quadre de ferida: r a poder  realitzar  la  ferida;  és la  zona 

ix longitudinal del carrer. Si és un carrer 
molt estret, la distància entre la línia lateral del quadre de ferida i la paret on figura 

 

b) Quadre de dau:  m m  m i 
nçar la pilota de la ferida. 

c) Corda de perxa: corda situada m i 3m 
dau de la zona de ferida. 

d) Línia de quinze de la perxa: línia situada en la part frontal del dau, coincident amb 
la perxa. 

e) Línia de quinze del rest: línia situada a entre 30 i 50 metres des de la línia de 
quinze de la perxa, depenent de cada carrer. 

 

Descripció del Carrer de Perxa 

 
 

quinze del rest 

 
 

Aquestes mides es poden acurtar segons les categories de joc o segons les 
condicions de cada carrer. 
2. LA PILOTA 

La pilota habitual és la pilota de badana. El pes de la pilota estarà entre 40 i 42g. El 
canvi de pilota el decideix el jugador que està en el dau, que podrà canviar-les quan ho 
desitge, advertint i deixant provar la nova pilota a l'equip contrari. Les categories escolars 
poden utilitzar pilotes de menys pes. 

falta 

Línia 

Línia 
traure 

 Dau Perxa / Línia de quinze de la perxa 
Línia  

Zona ferida 
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3. JUGADORS/ES 
 

 

e) Banca o traure 
f) Rest 
g) Mitger 
h) Punter 

 
de llargues palma són: 

 
 

 

a) Bot 
b) Volea 
c) Rest 
d) Punter 

de perxa són: 

e) Feridor (Aquest comptarà com a jugador de camp)  

joc. 

4. VESTIMENTA 
e esportiu és samarreta i pantalons llargs  

favorit portarà distintiu de color roig i el visitant, de color blau. 
 

5. REGLES DEL JOC 
5.1 Tanteig 

La puntuació en cada joc es compon de quinzes i, per una altra part, de jocs 
anomenats tantos. Els jocs van de quinze en quinze agrupats en quatre jugades: 15, 30, Val 

 

ncia de dos sobre el 
contrari. El joc consisteix en pujar i baixar, p  rribar un equip al 

anomenats Iguals o a Dos. Per això, 
i a qui 

baixa. També as 
Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als ja aconseguits, 

fins arribar al tanteig final de la partida, tot i que, a vegades, es comp 
 

disputen a 40 (8 jocs). 
 

5.2 Inici del joc 
Per a iniciar el joc en  llargues  palma,   ja 

que sense la seua conformitat no podrà començar el joc. Procedirà de la següent forma: 
a) En la modalitat de llargues, la realització del servei o traure serà lliure a una o dues mans, 
segons el   pege la pilota 
cap a la part contrària del carrer, passant la línia de quinze, llançant-se-la abans de xafar la 
línia de traure. 
b) En la modalitat de palma, es reuneixen les mateixes condicions que en llargues, però 

inici del quinze ha de ser amb el colp de palma. En aquest gest tècnic, el jugador 
se situa darrere de la trajectòria de la pilota i li imprimeix un colp amb la mà oberta, després 
de descriure un gir semicircular vertical de baix cap a dalt. 
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Per a iniciar el joc  en perxa, el ferido   ja que 
sense la seua conformitat no podrà començar el joc. Procedirà de la següent forma: 

El feridor ha de situar-se dins de la zona de la ferida, podent acostar-se o allunyar-se 
de la corda de perxa tant com vulga, però sempre sense xafar la línia que delimita la zona de 
ferida. 

La realització de la ferida es realitzarà soltant la pilota per baix, tenint el feridor (com a 
mínim) un peu en terra, i per damunt de la corda de perxa, de manera que bote dins del dau. 
Si passa per baix de la corda, toca la mateixa o bota fora del dau, serà falta. 

Una vegada efectuada la ferida, el jugador-feridor pot jugar com un jugador més de 
 i sempre serà comptat com a jugador de camp, no com una figura apart. 

 
 

5.3 El Joc 

 
dels equips perda quinze, es faça falta o ratlla. No podent colpejar-la de bo dues vegades 
seguides el mateix equip. 

 

5.4 És bona i permet continuar el joc: 
a) La pilota que cau dins del rectangle de joc. 
b) La pilota que bota dins del terreny de joc i ix del mateix per algun carrer lateral. 
c)   és el que es diu pilota de bo). 

d) Tota pilota que colpege sobre algun obstacle es considerarà aire i, per tant, 
encara es podrà jugar. Els bots que faça la pilota damunt d 
consideraran aire i, ns d'entrar 
per poder jugar-la. 

e) Tota pilota que vaja per dalt de les teulades i bote dins de les línies del terreny de 
joc o dins del carrer superant aquestes línies (línia del rest i del traure). 

 
5.5 Les ratlles 

Són les marques que es fan al terra quan un jugador agafa una pilota dins del terreny 

quinze. Les ratlles es marcaran amb una ratlla feta al terra i es posarà una marca feta de 
fusta o algun altre material que no siga perillós per als jugadors. 

 
5.5.1. Quan és ratlla: 

a) Es queda parada a terra dins de les línies del terreny de joc. 
b) És parada per un jugador amb qualsevol part del cos després de donar dos bots. 
c) La pilota que es para directament a una altura inferior a dos metres i no toque terra. 

d) En cas que el carrer on es juga tinga dins de les línies de traure i quinze un altre carrer 

enmig del carrer travesser. Tant en jugada com en la treta. 

serà ratlla on es pare la pilota. 
 

5.5.2. On es marca la ratlla: 
a) Es marcarà al punt on es queda parada la pilota a terra després de fer els dos bots. 

b) En cas que la pare un jugador, la ratlla es marcarà en la part del cos que, recolzada sobre 
terra, estiga més endarrerida respecte a la línia del quinze que defensa el contrari. 

Una vega 
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c) En cas que un jugador pare la pilota i continue anant cap enrere per la inèrcia de la jugada, 
la ratlla es marcarà en el punt més endarrerit allà on es pare el jugador. És a dir, la pilota va 
sempre en contra del jugador. 

-finestra, inferior a dos 
 
 

de les seues cames on caiga sempre que el jugador pare al moment de caure, si no serà 
ratlla on agafe la pilota. 

 

5.5.3. Posicions: 

té val, es canviaran quan s'haja fet una ratlla. 
 

5.6 Serà quinze: 
a)   na de les línies de fons, o per dalt de la 
galeria, en el cas de carrers artificials. 
b) La pilota que jugada supera la ratlla que hi ha en joc (el que es diu guanyar la ratlla). 

c) La pilota que ha fet un bot a terra i es penja, però supera les ratlles delimitadores del 
terreny de joc o supera la ratlla que hi ha en joc. 
d)  
haver fet un bot i no l'ha tocada cap jugador. 

 

5.7 Serà falta: 
a) Quan colpeja de bo en a  
avantbraços. 
b) Quan algun jugador agafa amb la mà la pilota de bo, a aire o al primer bot. 
c) Quan la pilota torna  
d) Quan el jugador que està al traure no supera amb la treta la ratlla de la falta o haja penjat 
la pilota del traure. 

 

f) Si algun jugador agafa la pilota de damunt d 
encara està en moviment, serà considerada quinze en contra. 
g) Quan, en el moment en què el rest i el , el 
jugador es llança la pilota per fer la treta i no la colpeja. 
h) Si al realitzar el traure el jugador xafa la línia de traure abans de llançar la pilota. 

i) Tota pilota que es queda , 
 

j) En la modalitat de palma, serà falta si el traure no es realitza 
amb el gest tècnic de palma. 
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REGLAMENT DEL JOC INTERNACIONAL 
 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es poden disputar en qualsevol espai que done les mides mínimes 

 

Descripció de la Canxa 
Traure Rest 

 
 
 
 

al 
 

Mides de la canxa 
Les mesures de la p n: 

Llargària: 70m. 

Ample: entre 15 i 20m. 

El quadre del traure serà de 8m de longitud per 8m d'ample. 

Distància entre quadres de traure i de rest: 24m. 

La línia central que divideix els camps de joc estarà situada a 35m de cada línia de 
fons. 

Les línies tindran entre 5 i 7cm, les corresponents al quadre de traure seran més 
amples (8cm). 

 
2. LA PILOTA 

La pilota serà coneguda com la usada en els partits oficials de tenis, però rapada. El 
canvi de pilota el decideix el jugador que està en la treta.També es gasta una pilota nova de 
foam. 

 
3. JUGADORS/ES 
Cada equip està compost gada inicial (la 

treta). 
 

4. VESTIMENTA 
Cada jugador portarà pantalons llargs blancs i samarreta blava quan jugue de local, i roja 

si el fa com a visitant. En competicions internacionals es podrà dur pantalons curts. 
 

5. REGLES DEL JOC 
5.1 Tanteig 

La puntuació en cada joc es compon de quinzes i, per una altra part, de jocs 
anomenats tantos. Els jocs van de quinze en quinze agrupats en quatre jugades: 15, 30, Val 

 

quip que faça primer els quatre quinzes de cada joc. Com els jocs van de 
5 en 5 i per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als ja aconseguits, fins arribar al tanteig 
final de la par s a 30 (6 jocs), encara que es poden allargar o 

 

equips canviaran de posicions en el terreny de joc; posteriorment, tan sols canviaran de 
costat cada dos jocs. 

    

Q 
tr 

uadre Qua dre 
aure rest 

 
Línia centr 
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5.2 Inici del joc 
-se al traure es 

 

Per a iniciar el joc, el jugador que trau demanarà permís als jugadors que estan al rest, 
no es podrà traure sense avisar abans els jugadors del rest i amb la seua conformitat. Es 
procedeix de la següent forma: 

La realització del traure s'efectuarà sense que el jugador puga xafar les línies que 
delimiten l'espai específic destinat a eixa jugada. El jugador llançarà la pilota a una o dues 
mans (com tinga per costum). En les partides oficials la treta es realitzarà de forma rotativa 
per tots els components de l'equip. 

En el moment de realitzar el traure, només pot estar en el rectangle indicat a aquest 
efecte el jugador que el realitza. La pilota podrà ser tornada només al primer bot després del 
traure. En el quadre ratllat contrari al del traure no podrà haver-hi cap jugador en el moment 
d'efectuar-se el traure, així mateix, el realitzarà un joc cada equip. 

 

5.3 El Joc 

 
així el joc fins que algun dels equips perda quinze o es faça falta. No podent colpejar-la de 
bo dues vegades seguides el mateix equip. 

 

5.4 És bona i permet continuar el joc: 
a) La pilota que cau dins del rectangle de joc. 
b) La pilota podrà ser tornada a l'aire o al primer bot però només amb una mà. 
c) La pilota botarà sempre dins de la pista però el jugador podrà tornar-la des de fora 

de les línies laterals. 
d) Qualsevol pilota de bo  

 

5.5 Serà quinze si: 
b) equip contrari fa falta o perd la pilotada. 

c) Serà punt quan la pilota sobrepasse la línia central després del segon bot o quan 
sobrepasse les línies de fons. 

d) Si parem la pilota amb les dos mans o amb una damunt de la ratlla, si es 
guanyava el punt, és bona. 

 
5.6 Serà falta si: 

a) La pilota de treta que se n’isca directament per les línies laterals serà falta. 
b) Perdrà quinze el jugador a qui li colpege la pilota en 

qualsevol part del cos, exceptuant la mà o avantbraç. 
c) Si es toca la pilota amb les dos mans. 
d) Si la pilota del traure no arriba a superar la línia de falta. 

Una vegada s 

Per a començar la partida, 



34 

 

 

 

REGLAMENT DE JOC DE LLARGUES INTERNACIONALS 

 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es poden disputar en qualsevol espai que done les mides mínimes 

 

Descripció de la Canxa 
 
 
 

 

Quadre 
traure 

 
 

Mides de la canxa 

quinze 

 

Les mesures de la pista de llargues internacionals seran: 

Llargària: 72m. 

Ample part de la treta: 19m. 

Ample part del rest: 10m. 

Distància des del quadre de treta a la línia de falta: 30m. 

Quadre de treta: 2m m de llarg. 

Ample de la pista en la línia de falta del servici: 8m. 

rreny de joc seran de 5 a 7cm. 
 

2. LA PILOTA 
g 

i un diàmetre de 5cm, de color blanc. El canvi de pilota el decideix el jugador que està en el 
dau. 

 
3. JUGADORS 

Cada equip està compost per cinc jugadors, els quals, segons la posició de joc, es 
denominen de les següents formes: 

a) Banca o traure (solen haver dos per equip) 
b) Rest 
c) Punter 

Si el jugador que trau es lesiona durant el joc, el joc ho acaba un altre jugador que no 
siga el 2n traure o un dels jugadors reserva, si els hi haguera. 

 
4. VESTIMENTA 

Cada jugador portarà pantalons llargs blancs i samarreta roja quan jugue de local o 
blava si ho fa com a visitant. En competicions internacionals es podran portar pantalons curts. 

 
5. REGLES DEL JOC 

 
5.1 Tanteig 

Traure 
Rest 

Línia falta Línia 
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La puntuació en cada joc es compon de quinzes i per altra part de jocs anomenats 
tantos. El jocs van de quinze en quinze agrupats en quatre jugades: 15, 30, Val i Joc. 

5 en 5 i per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als  ja aconseguits, fins a arribar al tanteig 
final de la par s a 40 (8 jocs), encara que es poden acurtar per 

 
 

5.2 Inici del joc 
Per  a començar la partida, ue ha de situar-se al traure es 

 

Per a iniciar el joc, la banca demanarà permís als jugadors que estan al rest, no es 
podrà traure sense avisar abans els jugadors del rest i amb la seua conformitat. Es procedeix 
de la següent forma: 

La realització del traure s'efectuarà sense que el jugador puga xafar les línies que 
delimiten l'espai específic destinat a eixa jugada. El jugador llançarà la pilota a una o dues 
mans (com tinga per costum). En les partides oficials la treta es realitzarà de forma rotativa 
per dos jugadors de l'equip. El jugador que comença el joc traient ha de finalitzar-ho. 

 

5.3 El Joc 

dels equips perda quinze, es faça falta o ratlla. No podent colpejar-la de bo dues vegades 
seguides el mateix equip. El jugador no podrà eixir per cap dels fons o línies que delimiten la 
pista de joc, exceptuant el jugador quan realitza el traure. 

 
5.4 És bona i permet continuar el joc: 

a) La pilota que cau dins del rectangle de joc, incloent-hi les línies. 
b) La pilota podrà ser tornada a l'aire o al primer bot però només amb una mà. 
c) La pilota botarà sempre dins de la pista però el jugador podrà tornar-la des de fora 

de les línies laterals 
 

5.5 Serà quinze si: 
a) equip contrari fa falta o perd la pilotada. 
b) La pilota de traure supera directament la línia de quinze, sense que cap jugador 

rival puga jugar-la des de dins del terreny de joc. 
c) Tota pilota que supere les lí  

primer bot i posteriors, sense poder ser jugada pels jugadors rivals. 
 

5.6 Serà falta: 
a) La pilota de treta que se n’isca directament per les línies laterals. 
b) Perdrà quinze el jugador a qui colpege la pilota en qualsevol part del cos, 

exceptuant les mans o avantbraç. 
c) Si es toca la pilota amb les dos mans. 
d) Si la pilota del traure no arriba a superar la línia de falta. 

 

5.7 Les ratlles: 
a) El canvi de costat en la pista es realitzarà a l'obtindre dues ratlles-parades o quan 

el marcador assenyale un 40 i ratlla-parada. 
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b) Tota pilota que no es puga jugar a l'aire o al primer bot es podrà parar amb 
qualsevol part del cos. 

c) Quan la pilota se n’ix de la pista pels laterals, ja siga d'un sol bot o 
diversos, es marcarà ratlla-parada en el lloc on ha eixit la pilota. 

d) Quan la pilota dóna dos bots o més i el jugador la deté en qualsevol lloc del camp 
de joc, es marcarà ratlla-parada en  

e) Es guanya la ratlla-parada quan després del canvi de traure corresponent la pilota 
sobrepassa la ratlla siga d'un o més bots. 

f) Es guanyarà sempre que el jugador detinga la pilota llançada pel jugador rival 
abans que arribe a la ratlla senyalitzada. Indistintament de la posició que ocupe el 
cos del jugador. 

g) La ratlla-parada la marca la pilota, no el cos ni cap altra part del jugador. 
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REGLAMENT DE ONE WALL FRONTÓ 
INTERNACIONAL 

 
1. LLOC DE JOC 

Les partides es disputen en frontons especials per a aquesta modalitat. Els elements que 
conformen un frontó de one wall són els següents: 

a) Frontis: on ha de colpejar la pilota 
b) Línia de traure/passa: situada paral·lela al frontis, aproximadament a la meitat del 

terreny de joc, només té importància en el traure. 
c) Línia de fons:  
d) Línia límit zona de traure: són dues ratlles d’uns 30 cm a cada costat, paral·leles a la línia 

del traure (on comença la zona en la que el jugador pot restar a l’aire el traure). 
 

Descripció de la Canxa 
 

 
 

Mides de la canxa 
La pista serà de les mesures següents: 

Ample de frontis i canxa: 6´10m. 

Altura de frontis: 4´90m. 

Longitud de la canxa: 10´60m. 

Distància entre el frontis i la línia de passa: 4´90m. 

•  Distància entre el frontis i la línea límit de zona de traure: 7’75m. 
 

2. LA PILOTA 
La pilota de la competició serà una pilota de cautxú o material sintètic (coneguda com 

a pilota de “One Wall”). El color de la pilota es podrà triar en funció del color de la pista groga 
o blava de la marca Sky Bounce/Urball. El canvi de pilota el decideix el jugador que trau. 

 
En les categories benjamí i aleví es juga amb pilota de badana, 27 gr benjamins (groga) 

i 32 gr alevins (blanca) (apèndix normativa). 
 

3. JUGADORS/ES 
Cada equip estarà compost per dos jugadors, que actuaran indistintament en tot 

itzar partides individuals, mà a mà. Els canvis en competicions 
per equips són lliures. Els jugadors/es podran fer ús d’un temps mort d’un minut per equip/partida per 
donar instruccions i/o descansar. 

 
4. VESTIMENTA 

Cada jugador vestirà samarreta roja, si és el local, o blava, si és el visitant. Els 
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pantalons podran ser curts o llargs; en cas de ser llargs, hauran de ser blancs.  En cas de 
competicions per equips, la vestimenta haurà de ser igual per a tots els components del mateix 
equip. 

 
5. REGLES DEL JOC 

 
5.1 Tanteig 

Els partits es juguen a dos jocs de 21 punts definitius (qui arriba primer a 21 guanya 
n altre de desempat a 11 punts, 

també definitius. En eixe desempat es torna a sortejar quin equip/jugador realitza el traure, 
que serà altern. 

Les partides de competició autonòmica es juguen depenent del número de jugadors 
per grups de competició (11, 15, 18, 21 o 31). Els punts es sumen d’un en un i guanya qui 
arriba primer al tanteig determinat en cada grup. 

 

5.2 Inici del joc 
e situar-se al rest o al traure en el primer joc, es 

 

Per a iniciar el joc, el jugador que trau demanarà permís als jugadors que estan al rest, 
no es podrà traure sense avisar abans els jugadors del rest i amb la seua conformitat. 

El traure es farà botant la pilota, colpejant-la al primer bot (en categoria benjamí se pot 
traure sense botar la pilota). El traure botant, es pot fer per baix o per dalt. El traure a l´aire 
soles per baix. La pilota ha de tocar el frontis i passar la línia de traure, botant sempre entre 
els límits de la pista. L'equip adversari podrà restar el traure deixant botar la pilota o jugant-la 
a l’aire. En aquest segon cas, sense sobrepassar la línia límit de la zona del traure. Si el 
jugador juga el traure més avant d’aquesta zona a l’aire serà falta. El jugador que trau pot 
col·locar-se en qualsevol lloc de la zona de servici. En el moment de 

estar dins de la zona de servici. En cas de les parelles, el 
company del jugador que trau ha de tindre un peu fora del quadre de treta. Este jugador, no 
podrà entrar dins de la canxa abans que la pilota toque terra. 
 
Els jugadors/es que resten han de trobar-se darrere de la línia de fons fins que la pilota toque 
el frontis. El jugador/a que trau haurà d’estar entre la línia de treta i el límit de la zona de traure 
sense xafar cap línia. 
En categories benjamí i aleví, els jugadors/es poden situar-se dins de la canxa de joc. El 
jugador que resta el traure pot jugar la pilota tant a l’aire com al primer bot en aquestes 
categories. 

 

5.3 El Joc 
 

t així el 
joc fins que algun dels equips perda el punt. No podent colpejar-la dues vegades seguides el 
mateix equip. Les ratlles que delimiten el terreny de joc són bones i formen part de la mateixa 
canxa. 

Al principi de cada joc, el capità de l'equip informarà de l'ordre del traure que es 
mantindrà durant tota la partida El traure serà alternatiu entre els jugadors/es d’un mateix 
equip, mentre l’equip vaja guanyant els punts. Quan se perd un punt el traure passa a l’equip 
contrari, que també alternarà els jugadors que trauen mentre vagen guanyen els punts. Quan 
un equip recupera el traure, farà la treta el jugador/a que no ha tret l’última vegada. En les 
competicions individuals el traure també és alternatiu, i cada vegada trau un jugador, 
independentment de si guanya o perd el punt.  
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5.4 És bona i permet continuar el joc: 

a) La pilota que colpeja en el frontis dins del rectangle de joc i bota en el terra també dins del 
rectangle de joc. 

b) Si la pilota li pega a un jugador abans de pegar al mur, cal repetir tot el punt/quinze a 
interpretació del jutge. Si veu clarament que la pilota no arriba al frontis o va fora clarament 
pot donar el punt a l’altre jugador/equip. 

c) El punt/quinze també es repetirà quan el jutge interprete que un jugador ha molestat el 
company durant el punt/quinze disputat, sempre que el jugador haja molestat amb els seus 
moviments. Si el jugador es queda parat sense moure’s, l’altre jugador és el que ha de 
buscar una bona posició per a tornar la pilota, independentment del jugador que es queda 
parat. 

 
5.5 Serà quinze si: 

a) equip contrari fa falta o perd la pilotada. 
 

5.6 Serà falta: 
a) Quan la  pilota cau fora  del  rectangle de joc,  ja siga en el frontis o en el terra. 
b) La pilota toca terra abans d’arribar al frontis. 
c) Al colpejar la pilota només es pot utilitzar una mà; per tant, serà falta colpejar-la 

amb qualsevol part del cos que no siga la mà o l’avantbraç. A partir del colze serà 
falta. 

d)  

e) Si a un jugador li toca la pilota en el cos quan torna del frontis, és punt per a l'equip 
contrari. 

f) Si s'agafa la pilota fora dels límits abans de deixar-la botar. 
g) Faltes de treta:  

1) és mitja si la pilota colpeja en el frontis i no arriba a la línia de traure però 
està dins de les línies de la pista, o si sobrepassa la línia de fons però està dins 
de les línies dels laterals de la pista. 
2) és mitja si la pilota passa per baix de les cames del jugador/a que trau. 
3) és mitja si el jugador/a passa o xafa la línia del traure. 
4) és falta si la pilota colpeja fora de les línies laterals que delimiten la pista en 
el terra o si pega fora de les línies del frontis, ja siga la lateral o la superior, o si 
la pilota toca el sòl abans de tocar el frontis. 
5) és falta si el jugador/a la bota i no la colpeja. 
6) és falta si el jugador/a que resta juga el traure a l’aire sense deixar botar la 
pilota més avant de la zona límit de treta. 

 
En la categoria benjamí totes les faltes de treta seran contades com a mitja
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REGLAMENT DE PILOTA GROSSA 
 

1. LLOC DE JOC 

 
1.1 Mesures de la canxa 

 
 

En cas de marcar les ratlles del llarg del terreny de joc, la llargada serà de 
18 m.              dels paraments laterals, seran els que ja té per defecte. 
Pel que fa als diferents elements del joc, es respectaran els que estan establerts 
«per tradició» en cada localitat, però en cas de desacord, les següents 
mesures: 

 

a) Cella: a 155 cm d’altura per la part de baix, amb una superfície rectangular 
de 60 x 45 cm. L’inici d’aquesta es distanciarà 10-15 cm de la vertical de la 
corda i el final projectarà la seua vertical a la meitat de la mola (70 - 75 cm 
de la vertical de la corda). 

 
b) Mola/Marro: amb uns 55 cm d’alçada i una superfície en el pla transversal de 

50 x 50 cm. Se situarà de forma que la vertical del final de la cella s'alinie amb 
la vertical de la meitat de la mola (inici a 45-50 cm de la corda). 

 

c) Corda: Els extrems han d’estar 120-140 cm d’alçada, mentre que el centre ha 
de quedar a 90 cm. 

 

Vista lateral Vista frontal 



 

 

 
 

 

 

2. LA PILOTA 

Depenent de la categoria, la pilota tindrà diferent pes: 

Infantil, Cadet i Femenina i : 75 +/- 5 g 

Juvenil, Sènior, Veterans i Professional: 115 +/- 5 g 

 
 

3. JUGADORS/ES 
Cada equip estarà compost per dos jugadors (rest i punter), que actuaran indistintament en tot 

itzar partides individuals, mà a mà. 

 
4. VESTIMENTA 

Cada jugador vestirà samarreta roja, si és el local, o blava, si és el visitant. Els 
pantalons podran ser curts o llargs; en cas de ser llargs, hauran de ser blancs. 

 
5. REGLES DEL JOC 

 
5.2 Tanteig 

Les partides es jugaran a guanyar tres cotos, i cada coto consta de cinc jocs. 

En la categoria Infantil / Cadet la durada serà de ininterromputs per cap motiu que 
no haja de veure amb la salut o seguretat de cap participant i/o públic. 

Es comptarà amb el mateix sistema de puntuació que la resta de modalitats de 
pilota valenciana, exceptuant el frontó. És a dir, cada joc es compon de quatre 
quinzes: 15, 30, Val i Joc. Guanyarà 

quan un dels dos 

equips arriba a 5 jocs. 
 

5.3 El Joc 

Cada equip ocuparà una meitat del trinquet, el rest o el traure. El quinze s'inicia 
quan un jugador, el feridor, llança la pilota colpejant-la a la sella i la fa botar sobre 
el marro. És aleshores quan els jugadors del rest la tornen a l'equip del traure 
colpejant-la amb la mà. Com que es jugarà a la modalitat més senzilla de pilota 
grossa, la que es juga sense ratlles, la pilota haurà de passar per dalt de la corda i, 
com a màxim, fer un bot en terra sense ultrapassar les línies* de quinze (els límits 
del rest i del traure). 
La pilota ha de botar damunt de la mola abans de ser colpejada per l'equip contrari. 

 
*En cas de que el trinquet no estiga limitat per línies de quinze, sinó per rebots, la pilota no podrà 
colpejar directament el rebot, però si el tamborí que es considerarà aire. 

 

Serà falta quan: 

Es posen les dues mans per a jugar la pilota 

El feridor fereix i la pilota no topa en la sella, no cau al marro o trenca capa la 
xarxa 
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La pilota bota per primera vegada fora del terreny de joc. 

La pilota colpeja en qualsevol part de fora del que es considera el terreny 
de joc. 

La mà del jugador toca o passa la xarxa. 

Tota pilota que toque la corda o la seua corresponent xarxa. 

La pilota no pot tocar el sostre ni cap altre material que no siga el ciment. 

La pilota no bote damunt de la mola en la ferida abans de ser colpejada per l'equip 
contrari 

Serà quinze per a l'equip contrari quan: 

La pilota bota dues vegades en camp propi. 

La pilota, una vegada bote en camp propi, no es torne a passar per dalt la 
corda. 

Es colpege la pilota i aquesta no sobrepasse la corda. 

Es perdrà quinze quan: 

Perdrà quinze el jugador a qui li colpege la pilota en qualsevol part del 
cos, encara que estiga fora dels límits del terreny de joc, exceptuant les 
mans i  

Si un jugador toca la xarxa amb qualsevol part del cos. 
 

Canvis de jugadors dins la partida: 

Només es podran realitzar canvis entre jugadors que estiguen jugant i 
reserves, en finalitzar cada joc. Es permetrà fer un canvi durant el joc, en 

Dins joc, els jugadors que estan jugant sí que es poden canviar entre 
ells de posició. 

Si no hi ha reserves, un jugador podrà acabar la partida en cas de lesió de 
l'altre jugador. 

Marxador 

Sempre que hi haja alguna situació que no preveja aquesta normativa, o 
que siga interpretable amb diferents punts de vista, es deixarà en mans 
del marxador per donar el veredicte que serà respectat per totes les 
jugadores i tots els jugadors. 

Si fa falta, el marxador consultarà la Comissió Tècnica com a última 
instància. 
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lloc de joc) 

Ratlla de 

quinze del rest 

 
 
 
 

 
Ratlla de 

quinze del traure 

 
 
 

REGLAMENT DE JOC DE RASPALL EN EL CARRER 
 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es poden disputar en carrers naturals, canxes o carrers 

artificials i en trinquets tradicionals. 
 

f)    delimitat obligatòriament per dues ratlles 
situades als extrems del mateix, denominades ratlla de quinze del traure 
i ratlla de quinze del rest, segon ria de la 
ratlla es considera com a fora del quinze. També hi haurà una tercera 
ratlla situada al centre del lloc de joc que indicarà el lloc exacte des 

g) Així mateix, haurà 
darrere de la ratlla de quinze de traure, denominat pedra. 

h) El carrer haurà de tindre la vorera de la dreta, mirant des del traure, 

. Per tant, rra. 

 
 

Descripció del Carrer 
 

Vorera amb espectadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Espai per al públic. 
B. Espai lliure on no es pot posar el públic. 

 
Mides segons categories: 

 

Les mides de cada carrer són les següents, segons la categoria dels equips. 

Sènior masculí / juvenil: 60m. 

Femení: 50m. 

Cadets: 50m. 

Infantils: 50m. 

Alevins: 50m. 

B 
Vorera sense espectadors 
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Benjamins: 40m. 
 

2. LA PILOTA 
La  pilota  clàssica és  la  pilota  de  vaqueta,  tot i qu poden utilitzar 

altres materials, sobretot en categories escolars, com pilotes de badana o 
plàstic. 

2.7 El canvi de pilota el decideix el jugador que està al traure. 
2.8 Segons les categories,  

Sènior: vaqueta de 45-48g. 

Juvenil: vaqueta de 40-44g. 

Cadets: vaqueta de 38-40g. 

Infantils: vaqueta de 36-38g. 

Alevins: vaqueta de 34-36g. 

Benjamins: badana de 32g. 

Femenina: vaqueta 38-40 g (1ª i 2ª categoria) / 36-38 g (3ª categoria)  
/ plàstic 28-30 g (4ª categoria). 
 

 

3. JUGADORS/ 
 

 

quantitat: 
a) Individual, un contra un, es denominen mà a mà. 

 
s segons la seua 

b) Equips, amb dos o tres jugadors, es denominen equips de parelles o trios. 
 

4. VESTIMENTA 
e esportiu és samarreta i pantalons curts de color blanc. Els 

equips locals portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. En 
partides femenines també es poden utilitzar pantalons curts negres. 

 

5. REGLES DEL JOC 
 

5.1 Tanteig 
Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc que es faça li sumarem 5 als ja 

aconseguits, fins arribar al tanteig final de la partida, que segons categories varia: 
 

Sènior / juvenil: 40 tantos (8 jocs). 

Fèmines: 30 tantos (6 jocs). 

Cadets: 30 tantos (6 jocs). 

Infantils: 30 tantos (6 jocs). 

Alevins: 30 tantos (6 jocs). 

Benjamins: 25 tantos (5 jocs). 
 

La puntuació en cada joc es compon de quinzes i, per una altra part, de 
jocs anomenats tantos. Els jocs van de quinze en quinze agrupats en quatre 

res/cap, Val net i Joc net.  
ncia  de dos 

sobre el contrari.  El joc consisteix en pujar i baixar, per la qual cosa, si després    
r a  30  per  30: 

anomenats Iguals o a 



45 

 

 

 

el quinze, fent referència així a qui puja i a qui baixa. També assenyalar que quan 

 

5.2 Traure 

 
Per a iniciar el joc, no es podrà traure sense avisar abans als jugadors del 

rest i amb la seua conformitat, es procedeix de la següent forma: 
El traure es realitzarà botant la pilota en el punt assenyalat (la pedra) i 

colpejant-la abans que faça un segon bot. Després del traure, si es juga amb 
falta, la pilota haurà de tocar terra abans de la ratlla de falta. Si la pilota passa per 

botar abans de la ratlla de falta, serà falta, excepte si el jugador 

 

5.3 El Joc 
 

 
equip. 

raspant, no podent colpejar-la dues vegades seguides el mateix 
 
La pilota que és falta tirant-la directament a galeries, balcons, etc., també 

ho serà si va indirectament, sempre i quan no ho faça després del segon bot. 
Per ajudar a entendre el reglament , tindrem en compte que el qualificatiu 

endran des de la perspectiva de qui  la 
 
 

5.4 Serà quinze: 
a) Quan la pilota colpeja en qualsevol part del cos que no siga la mà ni 

 

b) 
c) Quan la pilota traspassa la ratlla de quinze per terra. 
d) Quan la pilota es para en la mateixa ratlla de quinze. 
e) Quan un jugador, des de dins del quinze, tira la pilota i aquesta colpeja 

en un espectador després de la ratlla de quinze. 
f) Quan la pilota haja traspassat la vertical de la ratlla de quinze i no siga 

dins o fora del quinze. 
g) Quan la pilota pega el segon bot fora de la ratlla de quinze. 
h) Quan un jugador tira la pilota dins de una propietat privada (porta o zona 

de pas) situada fora del terreny de joc. 
i) Quan es queda penjada, sempre que ho faça a una alçada inferior al 

jutge amb el braç en alt, tant si va directament a l´aire o després de botar. 
j) Tota pilota que es queda penjada en la galeria del traure en el cas de les 

canxes artificials. 
k) Quan la pilota ha tocat terra dins del quinze i no es resta després de la 

 
5.4 Serà falta: 

a) Quan un jugador  
encara que la pilota estiga dins del terreny de joc. 

Per a començar la partida, quip que ha de situar-se al 
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b)    
fora del terreny de joc. 

c) Quan la pilota restada des de fora del quinze colpeja un aficionat que 

d) Tota pilota que queda penjada, directament o indirecta, dins o fora del 
terreny de joc a una alçada superior al jutge amb el braç en alt. 

e) Quan la pilota entre en una propietat privada situada dins del terreny de 
joc excepte si entra per una zona de pas. 

f) Tota pilota que colpeja la galeria del rest en les canxes artificials. 
g) Quan el jugador colpeja la pilota amb les dos mans juntes. 

h) Tota pilota que siga falta, llançant-la directament, també ho serà llançant- 
la 

 
NOTES: 

-   colpejar-la, el jugador toca la mà en terra, 
serà considerada com que ha fet un bot. 
- Si dos jugadors li peguen alhora a la pilota, serà bona i farà joc. 
- La pilota que vaja fora del carrer per un lateral i torne dins del mateix farà joc. 

 
5.5 Serà pilota parada: 

a) Quan entre per una porta oberta situada dins del terreny de joc. 

b) Quan estiga penjada a una altura inferior a l´alçada del marxador amb el 
braç en alt, dins del terreny de joc. 
c) Quan es quede parada dins del terreny de joc en un lloc difícil o perillós 
per a la integritat física del jugador/a, tenant-ne ell/ella la potestat de decidir-
ho. 

 

Tota pilota parada en el carrer es jugarà des del centre del 
mateix i amb la mà menys bona. 
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REGLAMENT DE JOC DE RASPALL EN TRINQUET 
 

1. LLOC DE JOC 
Les partides es disputen en trinquets, les parts dels quals seran: 

 
a) El dau: serà el quadre on ha de botar la pilota en la jugada del traure. 
b) La llotgeta: é , situat al costat del dau. 
c) El palquet: és el balcó situat damunt de la llotgeta. 
d) Les muralles: són les parets laterals del trinquet, mentre que els rebots són 

les parets frontals. 
e) : és la graderia longitudinal que comença des de baix del trinquet. 
f) El tamborí: é  situat entre el terra i la paret de cada rebot. 
g) El lloc de joc estarà delimitat obligatòriament per dos ratlles situades als 

extrems del mateix: a una banda,  el tamborí del rest  i   la ratlla de 
quinze del traure (que   la part de la careta, ratlla del dau o 
del traure i per la part de la muralla, rebot de la llotgeta). 

 
Descripció del Trinquet 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Galeria del dau Galeria del rest 
 

 
Mides segons categories: 

Les mides de cada trinquet solen ser vàlides per a totes les categories, menys 
per als benjamins que acostumen a jugar en 40 metres (es mesuren des del rebot del rest). 

 
 

2. LA PILOTA 

           

                  

            

 

   

 
Dau 

Escala 

 
 

Ratlla de quinze 

 

 

Palquet 

 
Llotgeta 

 Tamborí 

Rebot llotgeta 

 

 

Galeria llarga 
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La  pilota  clàssica és  la  pilota de vaqueta,  poden utilitzar 
com pilotes de badana o de 

plàstic. 
2.1 El canvi de pilota el decideix el jugador que està en el traure. 

2.2 Segons les categories, tipus de pilota i de diferent 
pes: 

Professionals: vaqueta de 49-52 g. 

Sènior: vaqueta de 45-48 g. 

Juvenil: vaqueta de 40-44 g. 

Cadets: vaqueta de 38-40 g. 

Infantils: vaqueta de 36-38 g. 

Alevins: vaqueta de 34-36 g. 

Benjamins: badana de 32 g. 

Femenina: vaqueta 38-40 g (1ª i 2ª categoria) / 36-38 g (3ª categoria)  
/ plàstic 28-30 g (4ªA i 4ªB categoria). 

 
3. JUGADORS/ES 

quantitat: 
a) Individual, un contra un, es denominen mà a mà. 
b) Equips, amb dos o tres jugadors, es denominen equips de parelles o trios. 

 

4. VESTIMENTA 
e esportiu és samarreta i pantalons curts de color blanc. Els 

equips locals portaran distintiu de color roig i els visitants, de color blau. En 
partides femenines també es poden utilitzar pantalons curts negres. 

 
5. REGLES DEL JOC 

 
5.1 Tanteig 

Els jocs van de 5 en 5 i, per tant, a cada joc guanyat li sumarem 5 als ja 
aconseguits, fins a arribar al tanteig final de la partida, que varia segons categories: 

 

Professional: 25 tantos (5 jocs) 

Sènior / juvenil: solen jugar a 5 o 6 jocs, depenent de les partides. 

Fèmines: solen jugar a 5 o 6 jocs, depenent de les partides. 

Cadets: 25 tantos (5 jocs) 

Infantils: 25 tantos (5 jocs) 

Alevins: 25 tantos (5 jocs) 

Benjamins: 20 tantos (4 jocs) 
 

La puntuació en cada joc es compon de quinzes i, per una altra part, de 
jocs  anomenats  tantos.  El  jocs  van de  quinze  en  quinze,  agrupats  en quatre 

 5  net o  per  res/cap, 30  neta  o  per 
res/cap, Val net i Joc net. 

ncia  de dos 
sobre el contrari.  El joc consisteix en pujar i baixar, per la qual cosa, si després    

r ntrari  li  empata,  es  baixarà  a  30  per 30: 
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el quinze fent referència així a qui puja i a qui baixa. També assenyalar que quan 

 

5.2 Traure 

 
 

Per a iniciar el joc, no es podrà traure sense avisar abans els jugadors del 
rest i amb la seua conformitat. Es procedeix de la següent forma: 

El traure es realitzarà botant la pilota en el punt assenyalat (dins del quadre 
del dau) i colpejant-la abans que faça un segon bot. Després del traure, si es juga 
amb falta, la pilota haurà de tocar terra abans de la ratlla de falta. Si la pilota 

, serà falta, excepte  si  el 
,  la  pilota  farà  joc,  continuant el 

mateix). 
 

5.3 El Joc 
 

primer bot o raspant, no podent colpejar-la dues vegades seguides el 
mateix equip. 

La pilota que és falta tirant-la directament a galeries, balcons, etc., també 
ho serà si va indirectament; sempre i quan no ho faça després del segon bot. 

Per ajudar a entendre el reglament , tindrem en compte que el qualificatiu 

 

5.4 Serà quinze: 
a) Quan la pilota colpeja en qualsevol part del cos que no siga la mà ni 

 

b) 
c) Quan la pilota toca el tamborí. 
d) Quan traspassa la ratlla del dau per terra. 
e) Quan es penja en el palquet de dalt o en la galeria del dau. 
f) Quan es queda o toca el terra de la llotgeta. 
g) Quan la pilota bota, toca  
h) Quan la pilota va directa al rebot i no és jugada abans del segon bot. 
i) Tota pilota que es para entre el 8 i el rebot del rest i haja de ser jugada per 

j) Tota pilota que es pare entre el 2 i el rebot del traure, i haja de ser jugada 
 

 
5.4 Serà falta: 

a) Quan siga raspada xafant la ratlla del dau o darrere ella. 
b) Quan un jugador llança la pilota a la galeria del rest, incloent la xapa de 

delimitació del rest o barana, si existeix. 
c) Quan un jugador tira la pilota a la galeria llarga i es queda penjada tant si 

abans ha donat en la galeria del dau, com si no. 
d) ai de la llotgeta. 
e) Quan un jugador colpeja la pilota amb les dues mans juntes. 

Per a començar la partida, -se al 
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f) Quan un jugador tira la pilota per dalt de la muralla fora del trinquet (cas dels 
trinquets descoberts). 

g) Quan el jugador tira la pilota fora del trinquet per dalt de les galeries, encara 
que la pilota colpeja abans la galeria del dau (cas dels trinquets descoberts). 

 
NOTES: 

- Tota pilota que torne del rebot i, al colpejar-la, el jugador toque la mà en terra, 
serà considerada com que ha fet un bot. 
- Si dos jugadors li peguen alhora a la pilota, esta serà bona i farà joc. 

- La pilota que entre i isca de la galeria lateral farà joc. 
- Tota pilota que colpege en l’angle de la careta amb el primer esglaó (canto), farà 

joc, és a dir, no estarà parada. 
 

5.5 Serà pilota parada: 
 

a) Quan  la  pilota  puja,  directa  escala o colpeja en 
qualsevol espectador que estiga ubicat en ella. 

b) Si la  
podrà jugar a l´aire, bot o raspada. 

c) Si la pilota puja a l´escala directament entre el 9 i mig i el rebot del rest, o 
entre la ratlla del dau i el rebot del dau, es jugarà a l´aire o al bot. 

d) Si la pilota puja a l´escala després de botar com en l´apartat anterior, es 
jugarà a l´aire. 

e)  . 
f) - on haja botat la 

pilota. Si la pilota ha donat el bot entre la ratlla del dau i la paret del dau, es 

 
 

Tota pilota parada en el trinquet que es jugue raspada, es jugarà des del 
centre del mateix cap a la careta, podent raspar el jugador amb la mà que 
considere oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest reglament sempre que anomen jugador aquest nomenclatura es tan per 
homes com per dones. 

i mig i la paret del rest, 


