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BASES I NORMES DEL CAMPIONAT DE DOMINÓ 
ORGANITZAT PER LA J.L.F. D’ALAQUÀS 2019-20 

 
1. Per a participar en aquest campionat, s’haurà d’enviar inscripció per correu electrònic a 

jlfalaquas@gmail.com en el termini que JLF comunique. 
2. Per a poder participar en els campionats, és obligatori estar censat, abans del 

començament del campionat, en la Falla per la qual participen. En cas de donar-se d’alta a 
meitat d’exercici, es deurà de presentar el full d’alta corresponent. 

3. Cada Falla participant deurà facilitar a JLF les dades de les persones que jugaran el 
campionat per a crear unes fitxes que romandran a la seu del campionat per comprovar-
les en qualsevol moment pels components de JLF, persones responsables del campionat o 
per altre jugador del campionat. Es OBLIGATORI, per als jugadors, acudir a les partides 
amb el DNI. 

4. El campionat es jugarà per parelles, pel sistema de lliga, és a dir, cada parella jugarà 
contra totes i cadascuna de les restants a una sola volta. 

5. Sols podran participar al campionat les persones amb fitxa de jugador. La falla que 
incomplisca aquets punt, serà desqualificada. Una vegada començada la partida, no es 
podrà canviar els components que formen cada parella, excepte causa major. 

6. Solament es jugaran les partides establides en el calendari, el resultat de les quals 
quedarà reflectit en l'acta, sent obligatori emplenar-la amb el resultat i signar 
degudament, per ambdues parts. 

7. Les partides es jugaran els dijous a les 22:00 hores, en les dates i llocs que indica el 
calendari que elabora JLF, es tindrà un marge de cortesia de 30 minuts, passats els quals 
en cas de no presentar-se alguna de les parelles se li donarà partida per perduda, i 
conseqüentment se li donarà la victòria a la parella que s'haja presentat. 

8. La no assistència a dues partides, consecutives o alternes, donarà la desqualificació 
automàtica de la parella/falla, donant-se per nul·les totes les partides jugades 
anteriorment, a més de penalitzar a aquesta comissió amb -30 punts en el concurs 
d'activitat esportiva. 

9. Per a poder ajornar una partida es deurà consultar amb el representant de JLF 
responsable del campionat i justificar l'ajornament, amb 24 hores mínim d'antelació al 
començament de la partida. La consulta no implica l'ajornament, el responsable de JLF té 
la potestat d'ajornar o no la partida. 

10. La participació en aquest campionat, porta amb si l'acceptació de la present base, normes, 
decisions o modificacions que adopte aquesta organització. 

 
 
11. JOC 

 El campionat es juga amb el joc de fitxes de dòmino que facilita JLF. 
 Els enfrontaments constaran de dues partides. Cada partida guanyada obté 1 punt. 

Guanya cada partida la parella que abans aconseguisca que la parella contrària supere 
els 150 punts. 

 Es jugarà de la següent manera: Cada persona rep 7 fitxes. En la primera mà ix la 
persona que tinga la fitxa que marca 6 doble. En les mans successives el torn d'eixida 
passa a la persona de la dreta, seguint l'ordre invers a les manetes del rellotge, sent 
lliure la fitxa d'eixida o perquè la ronda acabe es poden donar 2 situacions: 
- DOMINÓ. Quan un component de la parella domina la ronda (col·loca la seua 

última fitxa en la taula) els punts que li han quedat a la parella contrària s'aniran 
sumant fins a superar els 200 punts. La primera parella que aconseguisca aquesta 
quantitat perd la partida, obtenint 0 punts. En el cas que una parella no acudisca a 
la trobada la parella present guanya la partida per 100 punts a 0. 
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- TANCAMENT. Existeixen casos on cap dels jugadors pot continuar la partida, açò 
ocorre els nombres dels extrems ja han sigut jugat 7 vegades. En aquest moment 
es diu que la partida està tancada. Els jugadors explicaran els punts de les fitxes 
que els quede; la parella amb menys punts és la guanyadora i suma els punts de la 
manera habitual. Si ambdues parelles tingueren els mateixos punts, la mà queda 
anul·lada i es torna a jugar sense sumar cap punt. 

 Quan ES DÓNA UNA PARTIDA PER PERDUDA? En el cas que algun dels jugadors 
abandone la partida, la partida se li donarà per perduda aqueixa partida a la parella. En 
el cas que es faça paranys i siga totalment demostrable, sota la supervisió i decisió de 
l'organització. Sent en aquest cas desqualificat del torneig. 

12. La suma total dels punts aconseguits per cada parella, donarà la classificació final, sent els 
vencedors els que més punts obtinguen. 

13. En cas d'empat final del campionat:  
 Si l'empat es produeix per la primera plaça, el desempat es durà a terme entre les 

parelles involucrades si aquestes foren dues. Si hi haguera més de dues parelles 
empatades es realitzarà una lliga tots contra tots de una sola partida a 150 punts. El 
guanyador serà la parella que més partides guanye i en el supòsit d'empat a partides 
guanyades se sumaran els punts obtinguts en la lliga de desempat.  

 Si l’empat és pel segon o tercer lloc, es tindrà en compte els enfrontaments directes, si 
encara així continua l’empat, es seguirà el mateix procediment que per a la primera 
plaça. 

14. S'establiran TRES PREMIS, un per a cadascuna de les Falles que en finalitzar el campionat 
queden PRIMER, SEGON I TERCER lloc de la classificació general. 
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BASES I NORMES DEL CAMPIONAT DE FUTBOL SALA 

ORGANITZAT PER J.L.F. D’ALAQUÀS 2019-20 

 
1. Per a participar en aquest campionat, s’haurà d’enviar inscripció per correu electrònic a 

jlfalaquas@gmail.com en el termini que JLF comunique, assenyalant les categories en les 
que participe (infantil, femenina o masculina). 

2. JLF quedarà exempta de qualsevol responsabilitat relacionades amb pèrdues o lesions 
ocorregudes al llarg de tot el campionat. 

3. Cada Falla deurà de portar la seua farmaciola. Junta Local Fallera no te permès 
subministrar medicaments. 

4. Per a poder participar en els campionats, és obligatori que els jugadors estiguen censats, 
abans del començament del campionat, en la Falla per la qual participen.  

5. Cada Falla participant deurà facilitar a JLF les dades de les persones que jugaran el 
campionat per a crear unes fitxes tècniques que romandran a la carpeta que s’adjunta 
amb el material del campionat per comprovar-les en qualsevol moment pels components 
de JLF, persones responsables del campionat o per altre jugador del campionat. Es 
OBLIGATORI, per als jugadors, acudir als partits amb el DNI. 

6. Cada Falla nomenarà un responsable que s’encarregarà de portar o recollir el material del 
campionat cada setmana a la seu de JLF o al camp de joc segons li corresponga segons el 
calendari que elaborarà JLF. 

7. Una vegada començat el campionat no es podran presentar noves fitxes de fallers o 
falleres censats. Sols es permetrà en el cas de nou faller o fallera. En aquest cas es deurà 
presentar el full de cens corresponent a la nova alta. 
Els participants de la categoria INFANTIL hauran d'estar censats en el cens d'infantils de la 
seua comissió i haver nascut l'any 2005 o anys posteriors. L'equip infantil podrà ser MIXT 
(estar compost per xiquets i xiquetes) 
Els participants de la categoria SÈNIOR i FEMENINA hauran d'estar censats en el cens 
majors de la seua comissió. En la categoria FEMENINA, podrà haver-hi un màxim de 3 
components femenines del cens infantil. (Per a facilitar la creació de l'equip sempre que 
adjunten una autorització dels pares/tutors de la menor). 

8. La categoria que no compte almenys amb 4 equips participants no serà convocada. 
9. Sols podran participar al campionat les persones amb fitxa de jugador. La falla que 

incomplisca aquets punt, serà desqualificada. 
10. Serà obligatòria la presentació de les fitxes abans de cada partit, acceptant-se fitxes de 

jugadors únicament abans de la conclusió del primer temps, es permetran un màxim de 
15 jugadors per partit. 

11. Solament es jugaran els partits establerts en el calendari, el resultat dels quals quedarà 
reflectit en l'acta emplenada per l’àrbitre i signada degudament, per ambdues parts. 

12. Els partits es jugaran en les dates i llocs que indica el calendari que elabora JLF. En cas que 
a l'hora de començament del partit no es troben en el camp els jugadors d'un dels dos 
equips, es donaran 15 minuts de cortesia a partir de l'hora establida per al començament 
del partit. Una vegada passat aquest temps, la falla que no tinguera els components 
necessaris per a jugar la trobada perdrà el partit. A l'equip presentat se li atorgaran els 3 
punts del partit i 5 gols a favor, no sent possible anotar els gols en el compte de cap 
jugador de l'equip. La falla que no acudisca a la trobada correrà amb les despeses de 
l'arbitratge. 
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13. L'equip que es retire o falte a 2 partit (consecutius o alterns) serà desqualificat i tots els 
seus resultats previs quedaren anul·lats. A més de tenir una sanció de -30 punts en el 
Concurs d'Activitat Esportiva i córrer amb les despeses generades. 

14. Per a ajornar un partit s'haurà d'avisar a JLF mitjançant correu electrònic o pel grup de 
whatsapp de Delegats d’Esports, amb una anterioritat de 7 dies a la celebració de la 
trobada i detallant-se el motiu del mateix. En cas d'haver d'ajornar una trobada a menys 
de 7 dies, ambdues falles deuran estar d’acord amb un mínim de 48 hores abans de la 
trobada per a poder avisar al col·legiat. Passat aquest temps, la falla que no acudisca a la 
trobada correrà amb les despeses de l'arbitratge. 

15. La participació en aquest campionat, porta amb si l'acceptació de la present base, normes, 
decisions o modificacions que adopte aquesta organització. 
 

16. JOC: 
La Junta Local Fallera vol assenyalar que el reglament a seguir en el citat campionat serà el 
que actualment és utilitzat per la Federació Espanyola de Futbol Sala i que poden trobar a 
la seua disposició en qualsevol delegació esportiva dedicada a aquesta disciplina. 
Per açò, i en vista de que la majoria de vostès coneixen ja les citades normes, a 
continuació es detalla únicament un extracte de les quals creiem més importants, així 
com qualsevol modificació i/o ampliació de les mateixes. 
NORMATIVA: 

1. Les puntuacions per partit seran les següents: 
• Partit guanyat: 3 punts 
• Partit empatat: 1 punt 
• Partit perdut: 0 punts 

2. Cada equip tindrà la possibilitat de sol·licitar 1 temps mort en cada part i tindran una 
durada de 30 segons. La pilota la tindrà en possessió l'equip que sol·licita el temps mort. 

3. La durada del partit serà de 40 minuts, és a dir, 20 minuts per part i a rellotge corregut. 
Només es pararà el temps quan l'àrbitre de la trobada ho estime oportú o quan es 
produïsca algun incident de gravetat que puga produir una perduda excessiva de temps. 

4. Un partit no podrà donar començament si algun dels equips no compta almenys amb 
tres jugadors de camp i un porter. 

5. Respecte al capítol de sancions, JLF recorda que per a l'organització d'aquest 
campionat se segueix el Reglament de la Federació Espanyola de Futbol Sala i per tant 
s'acull també al seu capítol de sancions, que es troben a la disposició de qui ho sol·licite. 
En tot cas, JLF decidirà la sanció en els casos excepcionals que succeïsquen al llarg els 
partits. 
Com a cas particular a aquest reglament, JLF considera que en ser un campionat de curta 
durada, l'acumulació de 2 targetes grogues en jornades diferents comporta una sanció 
d'un partit sense poder jugar, tenint la mateixa consideració que 2 grogues en un mateix 
partit. Quedant net per a l'eliminatòria directa. 

6. Junta Local Fallera podrà impedir jugar a qualsevol jugador que, per comportament 
indegut, puga induir al fet que el campionat no siga net i respectuós. Com a últim recurs 
JLF té la potestat d'ajornar o suspendre qualsevol trobada sempre que crega que s'estan 
vulnerant les normes bàsiques de convivència entre les falles assistents, tant dins del 
terreny de joc com en les graderies. 

7. Tota sanció que es produïsca a qualsevol jugador serà notificada al delegat de la 
comissió implicada a través de la delegació d'esports de JLF. 

8. El desconeixement, per part del jugador o de la mateixa comissió, de la sanció a un 
jugador no implica que aquesta no siga efectiva, ja que encara que es presente la fitxa del 
jugador en el partit, aquest NO podrà jugar. 
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9. El sistema d'enfrontaments serà de “liguilla” tots contra tots i es farà solament anada o 
anada i volta en funció del nombre d'equips. 
En el cas que al final de la temporada dos o més equips es troben empatats a punts, en 
primer lloc es mirarà el “golaveraje” particular entre aquests equips en el seu 
enfrontament directe, de continuar amb l'empat s'analitzarà la diferència de gols (DG: 
gols marcats menys gols encaixats), si continuarà l'empat guanyaria l'equip que més gols a 
favor tinga, de seguir amb aquest empat el que menys gols encaixats tinga i de continuar 
amb aqueix empat es jugarà un partit de desempat. 

10. Els trofeus que es lliuraren en cada categoria són els següents: 
• Campió i Subcampió. 
• Màxim golejador. 
• Falla més esportiva. 
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BASES I NORMES DEL CAMPIONAT DE PARXIS 
ORGANITZAT PER JLF D’ALAQUÀS 2019-20 

 
1. Per a participar en aquest campionat, s’haurà d’enviar inscripció per correu electrònic a 

jlfalaquas@gmail.com en el termini que JLF comunique. 
2. Per a poder participar en els campionats, és obligatori estar censat, abans del 

començament del campionat, en la Falla per la qual participen. En cas de donar-se d’alta a 
meitat d’exercici, es deurà de presentar el full d’alta corresponent. 

3. Cada Falla participant deurà facilitar a JLF les dades de les persones que jugaran el 
campionat per a crear unes fitxes que romandran a la seu del campionat per comprovar-
les en qualsevol moment pels components de JLF, persones responsables del campionat o 
per altre jugador del campionat. Es OBLIGATORI, per als jugadors, acudir a les partides 
amb el DNI. 

4. El campionat es jugarà per parelles, pel sistema de lliga, és a dir, cada parella jugarà 
contra totes i cadascuna de les restants a una sola volta. 

5. Sols podran participar al campionat les persones amb fitxa de jugador. La falla que 
incomplisca aquets punt, serà desqualificada. Una vegada començada la partida, no es 
podrà canviar els components que formen cada parella, excepte causa major. 

6. Solament es jugaran les partides establides en el calendari, el resultat de les quals 
quedarà reflectit en l'acta, sent obligatori emplenar-la amb el resultat i signar 
degudament, per ambdues parts. 

7. Les partides es jugaran els dijous a les 22:00 hores, en les dates i llocs que indica el 
calendari que elabora JLF, es tindrà un marge de cortesia de 30 minuts, passats els quals 
en cas de no presentar-se alguna de les parelles se li donarà partida per perduda, i 
conseqüentment se li donarà la victòria a la parella que s'haja presentat. 

8. La no assistència a dues partides, consecutives o alternes, donarà la desqualificació 
automàtica de la parella/falla, donant-se per nul·les totes les partides jugades 
anteriorment, a més de penalitzar a aquesta comissió amb -30 punts en el concurs 
d'activitat esportiva. 

9. Per a poder ajornar una partida es deurà consultar amb el representant de JLF 
responsable del campionat i justificar l'ajornament, amb 24 hores mínim d'antelació al 
començament de la partida. La consulta no implica l'ajornament, el responsable de JLF té 
la potestat d'ajornar o no la partida. 

10. La participació en aquest campionat, porta amb si l'acceptació de la present base, normes, 
decisions o modificacions que adopte aquesta organització. 

 
11. JOC 

 El campionat es juga amb el tauler, les 4 fitxes de cada color i daus de parxis que facilita 
JLF. 

 Els enfrontaments es resolen al millor de 3 partides. Si una parella guanya les 2 primeres 
partides no és necessari jugar la tercera. La parella guanyadora obté un punt i la 
perdedora 0 punts. Guanya la partida la parella que entre abans totes les fitxes. 

 Es jugarà de la següent manera: 
- EIXIDA amb una fitxa en la casella d'eixida. Si traus un 5 es queden 2 fitxes en la casella 

d'eixida i passa el torn. Si traus qualsevol altre nombre mous aqueixa fitxa i passa torn. 
- L'ordre de joc és d'esquerra a dreta, començant la persona que traga el nombre del dau 

més alt en un tiratge inicial. Si s'empata cal fer desempat de la mateixa forma. Les fitxes 
sempre es mouen cap a davant, en cap cas es pot retrocedir amb una fitxa. 

- Es considera PONT el fet d'haver-hi 2 fitxes del mateix color en la mateixa casella del 
tauler, podent-se fer en qualsevol casella del tauler. Un pont impedeix el pas a tots els 
jugadors, és a dir, per ell no pot passar cap fitxa. 
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- S'entén que si s'alça una fitxa del tauler és per a moure-la i ja no es pot tornar a deixar 
en la mateixa casella. 

- Quan mates o et menges al contrari o al company te comptes 20 caselles. 
- Si fiques una fitxa a casa te comptes 10 caselles. 
- S'entén que en entrar les 4 fitxes un dels membres de la parella, podrà jugar ajudant 

amb els seus punts al seu company. Si és la quarta fitxa, les 10 caselles se les compta el 
teu company. 

- El tiratge tindrà validesa tant si cau com fóra del tauler, sempre que no caiga al sòl, cas 
en el qual tiratge es repetirà. 

- EL NOMBRE 6: 
o Si traus un 6 tornes a tirar, fins a un màxim de tres vegades, sent en aquest tercer 6 

quan l'última fitxa que has mogut es dóna per morta i la col·loques en la teua casa, 
excepte si amb aqueixa fitxa has aconseguit entrar en el carrer final del teu color, i cap 
d'aquests casos te comptaria gens. 

o Amb un 6 te comptes sis caselles si tens fitxes a casa i set caselles si no tens fitxes a 
casa. 

o Si tens pont, en traure el 6, has d’obrir-ho obligatòriament. 
o Si un de la parella fica les seues fitxes ajuda al company. Si el company tinguera dins 

(en la seua casa) alguna fitxa s'explicaria 6 fins que tinguera totes fóra i llavors es 
comptaria.  

- EL NOMBRE 5 
o Si traus un 5 i tens fitxa a casa estas obligat a traure-la, sent l'única impossibilitat el 

tenir un pont del teu color en la casella de la teua casa, cas en el qual te comptaries 
cinc caselles amb una altra fitxa si fóra possible. 

- UNS ALTRES 
o Quan en el segon 6 o 7 s'arriba a la casella del segur de la teua casa (per a entrar ja la 

fitxa dins) si traus un tercer et vas a casa (no és segur). 
o Quan ES DÓNA UNA PARTIDA PER PERDUDA? En el cas que algun dels jugadors 

abandone la partida se li donarà per perduda aqueixa partida a la parella. En el cas que 
no s'use el material facilitat per JLF se li donarà la partida per perduda a la parella. En 
el cas que faça paranys i siga totalment demostrable, sota la supervisió i decisió de 
l'organització. 

12. La suma total dels punts aconseguits per cada parella, donarà la classificació final, sent els 
vencedors els que més punts obtinguen. 

13. En cas d'empat final del campionat:  
 Si l'empat es produeix per la primera plaça, el desempat es durà a terme entre les 

parelles involucrades si aquestes foren dues a una sola partida. Si hi haguera més de 
dues parelles empatades es realitzarà una lliga tots contra tots de una sola partida. El 
guanyador serà la parella que més partides guanye i en el supòsit d'empat a partides 
guanyades es tindran en compte els enfrontaments directes en la lliga de desempat.  

 Si l’empat és pel segon o tercer lloc, es tindrà en compte els enfrontaments directes, si 
encara així continua l’empat, es seguirà el mateix procediment que per a la primera 
plaça. 

14. S'establiran TRES PREMIS, un per a cadascuna de les tres parelles que en finalitzar el 
campionat queden PRIMER, SEGON i TERCER lloc de la Classificació General. 
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BASES I NORMES DEL CAMPIONAT DE POKER 
ORGANITZAT PER LA J.L.F. D’ALAQUÀS 2019-20 

 
1. Per a participar en aquest campionat, s’haurà d’enviar inscripció per correu electrònic a 

jlfalaquas@gmail.com en el termini que JLF comunique. 
2. JLF organitzarà el campionat, però, seran els propis jugadors els qui s’encarreguen de 

coordinar-ho. Aquets campionat es realitza sense diners i sense premis metàl·lics, en ser 
una activitat fallera. 

3. Per a poder participar en els campionats, és obligatori estar censat, abans del 
començament del campionat, en la Falla per la qual participen. En cas de donar-se d’alta a 
meitat d’exercici, es deurà de presentar el full d’alta corresponent. 

4. Cada Falla participant deurà facilitar a JLF les dades de les persones que jugaran el 
campionat per a crear unes fitxes que romandran a la seu del campionat per comprovar-
les en qualsevol moment pels components de JLF, persones responsables del campionat o 
per altre jugador del campionat. Es OBLIGATORI, per als jugadors, acudir a les partides 
amb el DNI. 

5. Sols podran participar al campionat les persones amb fitxa de jugador. La falla que 
incomplisca aquets punt, serà desqualificada. 

6. Les partides es jugaran els dijous a les 22:00 hores, en les dates i llocs que indica el 
calendari que elabora JLF, es tindrà un marge de cortesia de 30 minuts, passats els quals 
en cas de no presentar-se alguna de les parelles se li donarà partida per perduda, i 
conseqüentment se li donarà la victòria a la parella que s'haja presentat. 

7. La no assistència a dues partides, consecutives o alternes, donarà la desqualificació 
automàtica de la parella/falla, donant-se per nul·les totes les partides jugades 
anteriorment, a més de penalitzar a aquesta comissió amb -30 punts en el concurs 
d'activitat esportiva. 

8. Cada jornada podran participar dos representants d’una mateixa Falla. Aquests aniran 
sumant punts conforme a la posició que queden en acabar la jornada. Hi haurà un total de 
jornades conforme al nombre de comissions es presenten. 

9. El póker és un joc de naips per al qual s'utilitza un mall de 52 cartes, sense comodins. 
L'objectiu del joc és formar la millor combinació possible de 5 cartes, amb 2 cartes 
individuals que rep cada jugador, i 3 de les 5 cartes comunitàries que es reparteixen. El 
jugador que guanya es porta el pot que s'ha format amb les apostes amb tots els 
integrants de la taula. 

10. Les taules s'organitzaran per punts de no més de 8 persones on els dos últims eliminats, 
passaran a una segona ronda de partida. Els participants en aquesta segona ronda es 
repartiran els punts segons el lloc d'eliminació que tinguen. 

11. En cas de no arribar a 8, després d'acabar les partides prèvies, seran repescats els millors 
tercers fins a arribar a completar els 8. Si hi ha 11 comissions amb representació, 
solament en aqueix cas, les taules seran d'11 tant les prèvies com la taula final. 

12. Els repartiments de punts seran els següents: 
- 1º Campió 25 punts 
- 2º eliminat 20 punts 
- 3º eliminat 17 punts 
- 4º eliminat 15 punts 

- 5º eliminat 10 punts 
- 6º eliminat 7 punts 
- 7º eliminat 5 punts 
- 8º eliminat 1 punts 

13. Per a poder ajornar una partida es deurà consultar amb el representant de JLF 
responsable del campionat i justificar l'ajornament, amb 24 hores mínim d'antelació al 
començament de la partida. La consulta no implica l'ajornament, el responsable de JLF té 
la potestat d'ajornar o no la partida. 

14. La participació en aquest campionat, porta amb si l'acceptació de la present base, normes, 
decisions o modificacions que adopte aquesta organització. 
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15. JOC: 
 El repartidor reparteix a cada jugador 2 cartes cobertes, començant pel jugador a la seua 

esquerra. La ronda continua, en les següents voltes, en el sentit de les agulles del rellotge. 
Hi ha unes apostes obligatòries abans de començar el joc anomenades blinds (Cegues). Hi 
ha dos tipus de cegues: la cega gran (bigblind) i la cega xicoteta (smallblind). La cega 
xicoteta és l'aposta que fa el jugador assegut immediatament a l'esquerra del repartidor. 
La cega gran és l'aposta que fa el jugador que està assegut a l'esquerra d'aquest primer. El 
valor de la cega gran ha de ser el doble del valor de la cega xicoteta. Les apostes de les 
cegues es realitzen abans de repartir les cartes. 

 Les apostes del póker són diferents jugades que cada jugador pot fer quan és el seu torn 
de jugar. Les oposicions són:  
o Fer una aposta (bet): el jugador fa una aposta, que obliga a la resta dels jugadors a 

pagar per a continuar en joc o retirar-se. 
o Pujar (raise): consisteix a fer una aposta superior a la qual hagen fet la resta dels 

jugadors. 
o Igualar/ Pagar (call): Consisteix a fer una aposta igual a la realitzada per la resta dels 

jugadors, per a poder continuar en el joc. 
o Passar (check): amb aquesta jugada no es paga l'aposta però es continua el joc. 
o Retirar-se (fold): abandonar la mà. 

16. S'establiran TRES PREMIS, un per a cadascuna de les tres parelles que en finalitzar el 
campionat queden PRIMER, SEGON I TERCER lloc de la classificació general i un premi 
individual al jugador amb major puntuació al campionat. 
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BASES I NORMES DEL CAMPIONAT DE TRUC 
ORGANITZAT PER LA J.L.F. D’ALAQUÀS 2019-20 

 
1. Per a participar en aquest campionat, s’haurà d’enviar inscripció per correu electrònic a 

jlfalaquas@gmail.com en el termini que JLF comunique. 
2. Per a poder participar en els campionats, és obligatori estar censat, abans del 

començament del campionat, en la Falla per la qual participen. En cas de donar-se d’alta a 
meitat d’exercici, es deurà de presentar el full d’alta corresponent. 

3. Cada Falla participant deurà facilitar a JLF les dades de les persones que jugaran el 
campionat per a crear unes fitxes que romandran a la seu del campionat per comprovar-
les en qualsevol moment pels components de JLF, persones responsables del campionat o 
per altre jugador del campionat. Es OBLIGATORI, per als jugadors, acudir a les partides 
amb el DNI. 

4. El campionat es jugarà per parelles, pel sistema de lliga, és a dir, cada parella jugarà 
contra totes i cadascuna de les restants a una sola volta. 

5. Sols podran participar al campionat les persones amb fitxa de jugador. La falla que 
incomplisca aquets punt, serà desqualificada. Una vegada començada la partida, no es 
podrà canviar els components que formen cada parella, excepte causa major. 

6. Solament es jugaran les partides establides en el calendari, el resultat de les quals 
quedarà reflectit en l'acta, sent obligatori emplenar-la amb el resultat i signar 
degudament, per ambdues parts. 

7. Les partides es jugaran els dijous a les 22:00 hores, en les dates i llocs que indica el 
calendari que elabora JLF, es tindrà un marge de cortesia de 30 minuts, passats els quals 
en cas de no presentar-se alguna de les parelles se li donarà partida per perduda, i 
conseqüentment se li donarà la victòria a la parella que s'haja presentat. 

8. La no assistència a dues partides, consecutives o alternes, donarà la desqualificació 
automàtica de la parella/falla, donant-se per nul·les totes les partides jugades 
anteriorment, a més de penalitzar a aquesta comissió amb -30 punts en el concurs 
d'activitat esportiva. 

9. Per a poder ajornar una partida es deurà consultar amb el representant de JLF 
responsable del campionat i justificar l'ajornament, amb 24 hores mínim d'antelació al 
començament de la partida. La consulta no implica l'ajornament, el responsable de JLF té 
la potestat d'ajornar o no la partida. 

10. La participació en aquest campionat, porta amb si l'acceptació de la present base, normes, 
decisions o modificacions que adopte aquesta organització. 

 
 
11. JOC: 

• El campionat es juga amb baralla espanyola de 40 cartes, utilitzant solament les 22 
cartes necessàries per a jugar al TRUC. (els 4 quatres, cincs, sisos, sets, tresos, l'as 
d'espases i basts) que facilita JLF. 

• Els enfrontaments es resolen al millor de 3 partides. Si una parella guanya les 2 
primeres partides no és necessari jugar la tercera. La parella guanyadora obté un punt i 
la perdedora 0 punts. 

• Cada partida constarà a guanyar dos cames, i cada cama consta de 24 pedres, 
assignant-se un punt a la parella guanyadora de 2 partides. 

• S'entendrà que el JOC FORA o PARTIDA, solament afectarà a la partida que s'estiga 
jugant. 

• L'esquema de puntuació és el següent: 
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TRUC: 
 1. NO (1 piedra): fi de partida 
TRUQUE  1. NO (2): fi de partida 
 2. SI (2 piedras): RETRUQUE  1. NO (3): fi de partida 
  2. SI (3): QUATRE VAL  1. NO: fi de partida 
   2. SI (4): Partida (Jocfora) 
    2. SI 
 
 
 
ENVIDE: 
 1. No (1) 
 2. SI (2) 
  1. NO (2)   
 3. VUELVO A ENVIDAR  2. SI  (4) 
   1. NO (4) 
1. “ENVIDO”  3. FALTA 
   2. SI (…..)       
 
  1. NO (1) 
 4. LA FALTA 
  2. SI (…..) 
 
 1. NO (1) 
2. `”ENVIDO LA FALTA” 
 2. SI (…) 
 
 

• REPARTIMENT DE CARTES: Les cartes es repartiran d'una en una començant pel 
jugador assegut a la dreta del que reparteix. Aparellar les cartes és motiu de perduda 
de partida. 

• QUAN ES GUANYA UNA CAMA? 
o Cada Jugador comença la cama amb zero pedres i el primer que arriba a 12 pedres 

bones (24 pedres) guanya la cama. 
o D'1 a 12 pedres s'està en males i de la 13 a 24 pedres s'està en bones. Si les parelles 

arriben a 24 pedres a l’hora, guanyarà la cama la parella que ha obtingut l'última 
pedra amb l'envit. 

o En el cas que un jugador tire la primera carta tapada, continuarà tapant les que li 
queden fins al final d'aqueixa mà. Si la carta tapada és la segona que es juga sí que es 
podrà jugar la tercera, però en aquest cas la carta tapada queda invalidada per a 
realitzar un envit. 

• QUAN ES DÓNA UNA MÀ PER NUL·LA EN UNA PARTIDA? 
o Si en repartir es gira una carta i la veuen tots, fet que dóna lloc a conèixer part del 

joc, s'anul·laria i es reparteix de nou. 
o Si en repartir les cartes algun dels jugadors té més o menys de les 3 cartes 

reglamentàries, s'anul·laria i es reparteix de nou. 
o En el cas de discordança entre els jugadors de la mateixa parella, solament és vàlida 

la decisió del que va dempeus en la mà. 
• QUAN ES DÓNA UNA PARTIDA PER PERDUDA? 
o El fet de no repartir les cartes segons les normes i que es done el fet que algun 

jugador les aparella, serà motiu suficient per a donar la partida per perduda. 
o En el cas que es faça paranys i siga totalment demostrable, la supervisió i decisió de 

l'organització. 
12. La suma total dels punts aconseguits per cada parella, donarà la classificació final, sent els 

vencedors els que més punts obtinguen. 
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13. En cas d'empat final del campionat:  
 Si l'empat es produeix per la primera plaça, el desempat es durà a terme entre les 

parelles involucrades si aquestes foren dues. Si hi haguera més de dues parelles 
empatades es realitzarà una lliga tots contra tots. El guanyador serà la parella que més 
partides guanye i en el supòsit d'empat a partides es tindran en compte els 
enfrontaments directes a la lliga de desempat.  

 Si l’empat és pel segon o tercer lloc, es tindrà en compte els enfrontaments directes, si 
encara així continua l’empat, es seguirà el mateix procediment que per a la primera 
plaça. 

14. S'establiran TRES PREMIS, un per a cadascuna de les tres parelles que en finalitzar el 
campionat queden PRIMER, SEGON i TERCER lloc de la Classificació General. 

 
 
 

Junta Local Fallera d'Alaquàs 


