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Fotografia / Esquema

A partir d’1 participant

Edat recomanada
A partir de 7 anys

Espai i requisits tècnics
Espai mínim de 7 metres per 2 d'ample, per
poder realitzar els llançaments. Com més ampli
millor. També es recomana tenir algun paper i
bolígraf per anotar les puntuacions.

Material




1 Granota de fusta amb forats
10 fitxes (“Petancos”) de ferro de 38mm de
Ø.
Full d’instruccions

Objectiu del joc
Aconseguir la puntuació més alta tot llançant les fitxes de joc.

Procedència, història, contextualització...
L’origen el trobem a Egipte. Aquest joc és molt antic; egipcis, grecs i romans ja jugaven a algunes varietats
del joc de la granota, denominat joc del Tonell. Col∙locaven a una altura elevada un àmfora, la qual
acabaven de beure; a continuació intentaven introduir per la seva boca unes pedres, i aquell que no
encertava a introduir‐la pagava el consumit.
Es tracta d’un joc individual, podent en algun moment jugar‐se per equips, sent aquests de dos jugadors.
Normalment hi jugava gent adulta, doncs en els mesos d'hivern es practicava a l'interior de les tavernes i a
l'estiu es col∙locava a la seva porta com atractiu per a la canalla. La major part no jugaven diners, era la
consumició efectuada (un pitxer de vi, porrons, etc...).

Funcionament / Regles
La taula de granota es compon de: granota, molí, dos ponts i cinc forats. Cadascun té una puntuació
assignada: la granota 50 punts, el molí 25 punts, el pont 10 punts i la resta de forats 5 punts. Cada jugador
llançarà deu "petacos" o discos per partida i aquestes partides es jugaran a deu llençades. La distància de
llançament serà de 3,5 metres. Guanyarà el joc aquell que al cap dels 10 llançaments obtingui major
puntuació.
Dintre de cada equip, l'ordre de llençada serà seguit un darrere d'un altre.
Tot jugador que al llançar el "Petanco" estigui trepitjant la ratlla, aquest no comptabilitzarà.
Els llançaments a la boca de la Granota, es realitzaran a la distància estipulada a cada categoria.
Si un "Petanco" llançat per un jugador quedés a la boca de la Granota, Molinet, etc., el tant no serà vàlid
fins no introduir‐lo el mateix jugador amb ajuda d'altre "Petanco" i sempre que li restessin per llençar algun
altre dintre de la mateixa llençada.
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Ordre de llançament.
Es respectarà l'ordre de llençada.
Durant el desenvolupament de la partida podrà alterar‐se l'ordre de llençada entre els components
d'un mateix equip, sempre que al final de la mateixa tots hagin llançat el mateix nombre de fitxes.



Durada de la partida.
Cada jugador llançarà deu "Petancos" o discos per llençada.
Les partides es jugaran a deu llençades.
Tots els jugadors usaran els mateixos "Petancos" i Taula de Granota durant la partida.



Esportivitat.
Les decisions de l'Àrbitres seran inapelables.
Si durant la celebració de la partida o una vegada acabada aquesta es descobrís la suplantació d'un
jugador inscrit prèviament per un altre que no ho està, aquest equip serà sancionat amb la
desqualificació de la partida.
El menyspreu a les decisions arbitrals per part d'un jugador d'un equip o de l'equip complet,
mitjançant insults o gestos ofensius, serà sancionat amb la resta d'un punt. Si persisteixen aquests
insults, la següent sanció serà de dos punts que es restaran a la puntuació obtinguda per aquest
equip.
Si hagués agressió a algun jutge, la sanció serà la desqualificació de l'equip per a tot el campionat.



Sancions.
Per no complir les regles establertes.
Les sancions poden arribar fins desqualificar a l'equip, sempre que els jutges ho creen oportú.
El jutge deurà aixecar Acta de cada sanció que es produeixi durant el desenvolupament del
campionat.



Categories.
Aleví ‐ fins 11 anys ‐ 2 metres
Infantil ‐ 12 a 14 anys ‐ 2,5 metres
Juvenil ‐ 15 a 18 anys ‐ 3 metres
Tercera Edat ‐ des de 60 anys ‐ 3,5 metres
Especial A i B ‐ 19 a 60 anys ‐ 3,5 metres
Tots els jugadors de les diferents categories podran sol∙licitar, mitjançant escrit al seu club, el
pertànyer a una categoria superior (mai a una categoria inferior), sempre que aquest jugador i club
ho vegin oportú. S'entén per Categoria A o B la denominada Especial.
La inscripció en la categoria escollida durarà tot el campionat i no podrà inscriure's durant aquest
temps en cap altra.



Puntuació.
GRANOTA ...................... 50 punts.
MOLÍ ............................. 25 punts.
PONT ............................. 10 punts.
RESTA DE FORATS ............ 5 punts

Informació dinamització
Valor pedagògic
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Informació complementària
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