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REGLAMENT  FRONTÓ DIPUTACIÓ 

Les persones físiques i jurídiques, relacionades directament amb la modalitat de  

FRONTÓ queden sotmeses al present Reglament i a les conseqüències que se’n deriven 

per incompliment. 

Els esportistes s’han de regir pel principi de joc net, mostrant respecte per l’activitat 

esportiva i l’adversari. 

S’atendrà a la defensa de la competició en igualtat de condicions. 

NORMATIVA 

SISTEMA DE COMPETICIÓ: 

1. EQUIPS/SUBSTITUCIONS: 

Es componen de dos jugadors 

 

El campionat consta de 4 equips integrats per  parelles, el Campionat es compon de dos 

fases: 

– PRIMERA FASE: consta de 6 partides, composada per 4 equips on jugaran tots 

contra tots a doble volta, classificant-se per a les semifinals els 2 equips amb millor 

puntuació. 

-SEGONA FASE  Gran Final: Partida única, accedeixen a aquesta els dos equips 

millor classificats de la fase anterior. 

 

Substitucions: 
En cas d’haver un jugador lesionat, entrarà per substituir-lo algun dels 

reserves amb les consideracions següents: 

1. En la 1a Fase: entren jugadors reserves que no hagen participat al 

Campionat. 

2. El nombre dels components de cada equip no pot variar al entrar reserves.  

3. En cas que un jugador reserva jugue més del 50 % de les partides d’una 

fase, es quedaria com a titular de l’equip . 
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 APLAÇAMENTS: 

Només es poden suspendre partides de la competició en els casos següents: 

1. Durant la partida, en cas de pluja, manca de llum o inclemències 

meteorològiques que facin impossible la disputa de la partida amb les garanties 

suficients. 

2. La decisió de la suspensió correspon a l’home bo de l’ organització.. 

3. En cas de suspensió per les nomenades circumstàncies, la partida es reprèn el dia 

que marque l’organització partint de 0 al marcador, excepte en el cas de que 

algun dels dos equips haja aplegat a 28 en tanteig, en aquest cas, es donaria per 

conclosa sent guanyador l’equip que ha aplegat o superat el tanteig de 28.  

4. En cas de que un jugador de l’equip es lesione, i no puga  continuar disputant la 

partida, es donarà per vencedor a l’altre equip. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ: 

Per a la puntuació de la classificació general de la Primera Fase s’apliquen els criteris 

següents: 

 

L’equip que arriba a 41suma 2 punts. Si l’equip derrotat arriba a 32 sumarà 1 punt que 

no se li resta al vencedor. 

PUNTUACIÓ I RESULTAT: 

Les partides són a 41, contant de 1 en 1 , eixint de 0 al marcador. 

Resolució empats Primera Fase: 

En cas d’empat a punts en la classificació de la Primera Fase entre dos equips o més, , 

es miraria: 

1. El que més partides haja guanyat en la fase. 

2. L’equip que tinga el millor coeficient (puntuació comptant els tantos a favor i en 

contra) del tanteig global de tota la competició. 

3. L’equip que tinga més victòries en l’enfrontament directe entre els equips implicats. 

4.   Si persisteix l’empat es realitzarà un sorteig.  

 

VESTIMENTA:  L’equipatge esportiu és camiseta de color blau ó roig i pantalons 

llargs de color blanc. 
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JUTGES: 

a. Són funcions dels jutges classificar la jugada de bona o falta. 

b. En cada partida han de participar un mínim de 1 jutge,  

c. El delegat de la partida podrà ser també el jutge principal, i és la persona a qui s’han 

de dirigir els jugadors per a qualsevol incidència. 

d. El delegat de la partida és el màxim responsable del compliment de les normes de joc 

al llarg de la partida. La seua obligació és informar al comité de totes les incidències 

que es produïxquen en partida. 

 


