
 

                             

I JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE BOCCIA 

Palma, 12 i 14 de desembre 

 

1. CONVOCATORIA I ORGANITZACIÓ  

La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) organitza i convoca les 

jornades tècniques de Boccia 2017/18, baix els següents punts: 

 

Dates de les jornades: 12 i 14 de desembre. 

Horari:   10:30 a 12:30 hores. 

Lloc de les jornades:  Poliesportiu Sant Ferran 

    Camí de Ca l’Ardíaca, 5, 07010, Palma, Illes Balears. 

 

Contacte organitzador: Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) 

    Telèfon: 971 701481 

    Correu-e: febed2@gmail.com 

 

Contacte tècnic:   Mari Mateu Carbó   

     

2. HORARI DETALLAT 

- 10:30 hores Arribada esportistes 

- 10:35 hores Presentació Jornada 

- 10:40 hores Reglament de Boccia i aclariment de dubtes 

- 11:00 hores Berenar 

- 11:15 hores Pràctica de les diferents tècniques de joc 

- 12:00 hores Realització de partits 

- 12:30 hores  Acomiadament 

   

3. OBJECTIUS 
- Conèixer l’esport i el seu reglament. 

- Practicar les tècniques bàsiques de la Boccia. 

- Interaccionar i conèixer-se entre els esportistes dels diferents clubs. 

 

 

4. PARTICIPANTS  

Nins i joves entre 12 i 18 anys que compleixin els requisits de classificació funcional de 

la Boccia. 

BC1: esportistes amb Paràlisi Cerebral que llancen amb la mà o el peu i que 
poden requerir l'ajuda d'un assistent. Aquest ha de romandre fora de l'àrea de 
competició de l'esportista, i només pot respondre a les sol·licituds d'aquest. 
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BC2: esportistes amb Paràlisi Cerebral que llancen la bola amb la mà. Els 
esportistes no necessiten assistència. 

BC3: esportistes amb Paràlisi Cerebral severa o una altra discapacitat física 
similar, que utilitzen canaleta. Els esportistes necessiten l'ajuda d'un assistent, 
aquest romandrà en el box amb l'esportista, però s'ha de mantenir d'espatlles al 
camp i no mirar el partit. 

BC4: esportistes amb discapacitat física severa, diferent de la paràlisi cerebral, 
amb destresa suficient per llançar la bola a pista sense rebre assistència. 

- Cada club ha de venir amb un tècnic acompanyant. 

- Cada club ha de portar el seu material de Boccia. 

- Cada jugador ha de dur el seu berenar. 

 

5. INSCRIPCIÓ 

5.1 Inscripció de participants 

La inscripció oficial a les jornades es realitzarà per a cada club mitjançant el full 

d’inscripció de l’Annex I. 

 

 

 


