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Esports

La petanca
Aquest joc va néixer a Occitània. El seu nom deriva 
de  “peus  junts”  en  occità.  Es  practica  molt  a 
França  i  a  l'Argentina  .  A  Catalunya  hi  ha  una 
federació  i  hi  podem  trobar  aficionats  a  moltes 
localitats. 

Normes de la federació 

La petanca és un esport que es practica per equips 
amb un mateix nombre de jugadors que poden ser: 

· de 3 jugadors (triples) amb dues boles cadascun; 
· de 2 jugadors (dobles) amb tres boles cadascun; 
· de 1 jugador (individual) amb tres boles.

Qualsevol  altra  fórmula  que utilitzin  els  jugadors 
per  oposar-se  entre  ells,  no  està  autoritzada 
oficialment.

La petanca es juga amb boles reconegudes per la 
FIPYJP,  les  quals  han  de  reunir  les  següents 
característiques: 

a) Han de ser metàl·liques. 
b) Han de tenir 7,05 cm com a mínim i 8 cm com a 
màxim de diàmetre. 
c) Han de pesar entre 0,650 kg (mínim) i 0,800 kg 
(màxim). Tant el nom del fabricant com els dígits 
que indiquen el pes, han d'estar gravats a la bola 
sense que es puguin esborrar. 
d) Las boles no han de contenir ni plom ni sorra i 

amb caràcter general no han d'estar manipulades ni 
tampoc  han  d'haver  sofert  cap  transformació  ni 
modificació  desprès  de  la  seva  fabricació.  No 
obstant  això,   el  jugador  podrà  inscriure  el  seu 
nom, cognoms o inicials. 

El jugador que faci qualsevol infracció relacionada 
amb  la  manipulació  de  les  boles,  descrita  a 
l'apartat  "d",  serà  immediatament  exclòs  de  la 
competició, així com els seus companys d'equip.

Es  prohibeix  als  jugadors  canviar  de bolig o  de 
boles en el transcurs de la partida, excepte en els 
casos següents: 

. Quan la bola o el bolig no es troben: el temps de 
recerca està limitat a cinc minuts. 
. Quan la bola o el bolig es trenca: En aquest cas el 
tros més gran serà pres en consideració. Si queden 
boles  per  jugar,  és  immediatament  substituït 
després d'un eventual i necessari mesurament, per 
una bola o bolig de diàmetre idèntic o anàleg.

El  passat  5  d'abril,  al  Pinar  de la  Riera, es  va 
celebrar  el  torneig  de  la  Mona  de  Botxes  , 
organitzat per l'Ajuntament del nostre municipi. 

El club de petanca de Lliçà d'Amunt el trobem a 
Mas Bo a l'adreça següent:

C/ d'Arenys de Mar ,83

Telèfon: 93 841 75 78


