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Competició Oficial del “Joc del Mocador”
Bases oficials de la competició creades per la Fundació Plegadis
_____________________________________________________________

PRESENTACIÓ DE LA COMPETICIÓ
En el següent document es presenta i detalla el funcionament, normativa i bases del 1r
Campionat Oficial del “Joc del Mocador”, el qual és creat i desenvolupat per l’equip
de la Fundació Plegadis. El campionat neix amb la intencionalitat de dur a terme la
seva pràctica de manera oficial i reglada d’aquest popular joc tradicional i, per tant,
aquestes bases són oficials i vàlides per la realització del Campionat a qualsevol zona o
espai que segueixi les següents directrius.

BASES OFICIALS

EQUIPS DE JUGADORS:
-

Per a la realització de la competició es formaran dos equips de jugadors, dels
quals la seva suma total de membres ha de donar un resultat mínim de 12
jugadors. Per tant, cadascun dels dos equips haurà de comptar amb un mínim
de 6 jugadors inicials.

-

Cada equip disposarà d’un capità que serà l’encarregat de coordinar el grup,
assignar el número a cada jugador inicialment, i de repartir els mateixos als
jugadors restants, a mesura que es vagin eliminant jugadors durant el
transcurs.

-

Es comptarà amb la figura d’un àrbitre professional, capacitat per a la correcta
realització, coordinació i control durant el desenvolupament de la competició.

-

L’àrbitre estarà col·locat a la línia divisòria que separa les dues àrees del camp.

-

Durant el campionat, ha d’haver-hi necessàriament la participació de 2
assistents controladors a banda i banda del camp. El rol dels assistents haurà
de ser el d’observar amb plena atenció el desenvolupament del joc i controlar
en tot moment les actituds i accions dels jugadors, per tal de verificar que no
s’incompleixen les normatives en cap moment.

-

A cadascun dels assistents se li adjudicarà una meitat del camp, dreta o
esquerra, en la qual cada controlador haurà de vigilar que els jugadors ubicats
en aquella àrea no trepitgin, sota cap concepte, la delimitació entre zones del
camp. De manera que els jugadors hauran de restar a la denominada zona de
jugadors, amb els peus col·locats dins d’aquesta.

-

Els assistents hauran de controlar les línies divisòries de la zona de jugadors c
amb especial atenció. Si el jugador que ha agafat el mocador torna a la zona de
jugadors amb aquest i ja té els dos peus dins, encara que l’adversari el toqui, no
serà eliminat. Per tant, la norma concreta de la competició serà retornar a la
zona de jugadors i tenir els dos peus dins d’aquesta amb el mocador a la mà.

-

L’àrbitre és la persona que subjecta en tot moment el mocador reglamentari.

-

És la persona encarregada de mencionar el número en qüestió que ha de sortir
en cada moment a buscar el mocador. Ho farà sempre de manera aleatòria i
sense cap mena de preferència, donant lloc a la participació i sortida de tots els
jugadors.

-

Els jugadors no poden sortir mai abans que l’àrbitre cridi el número. En cas que
un jugador cometi aquesta falta 3 vegades quedarà eliminat.

-

En cas que un jugador trepitgi la línia divisòria del camp cap a l’àrea de joc
contrària, aquest quedarà eliminat.

-

L’àrbitre ha de ser coneixedor de totes les normes del joc i de les seves bases
oficials, així com ha d’assegurar-se que tots els jugadors comprenen
correctament el funcionament i regles de la competició.

-

Durant el desenvolupament del joc, l’àrbitre adquirirà el rol de controlador i
tindrà la capacitat de prendre decisions relacionades amb el transcurs de
l’activitat; tals com aturar el campionat en cas de dubte, eliminar jugadors,
salvar-los, regular canvis i dinàmiques en un moment donat i, també,
encarregar-se que el joc es porti a terme de manera pacífica, en un ambient
adequat i sancionar en el cas que sigui necessari.

-

De cap manera es permetrà cap tipus d’acció violenta o que suposi la falta de
respecte a cap dels jugadors, en aquest cas l’àrbitre serà la màxima autoritat
per actuar amb la sanció corresponent.

MATERIAL NECESSARI:
-

Per a la realització del campionat serà imprescindible disposar d’un mocador
reglamentari que compleixi la següent normativa:


El mocador ha de ser d’ús exclusiu per a la pràctica del joc, no es podrà
utilitzar cap mocador destinat a altres finalitats, tals com a l’ús personal
o de carrer, ja que la qualitat del mateix no es garanteix i podria
extraviar-se.



El material del teixit haurà de ser cotó.



No és permès utilitzar materials sintètics ni plàstics.



La mida del mocador haurà de ser de 50 cm x 50 cm.

CAMP REGLAMENTARI:
-

El camp de joc haurà de complir les mesures i característiques reglamentàries
específiques per a la pràctica del joc, en cas contrari no serà vàlid el campionat
oficial.

-

L’espai per a la realització de l’activitat haurà de ser un camp reglamentari de
gespa artificial fabricat amb fibra de polipropilè, o altre material que no llisqui,
així com pista d’asfalt o linòleum.

-

No es podrà realitzar l’activitat en un espai de terra, ja que dificulta el
desplaçament dels jugadors.

-

La llargada del camp ha de ser de 15 metres.

-

L’amplada del camp ha de ser de 6 metes.

-

El camp quedarà delimitat amb una línia divisòria fàcilment de detectar i visible
a la vista. Aquesta línia ha de partir el camp en dues àrees de joc.

-

Cada àrea de joc comptarà amb 6 metres de llargada.

-

L’àrea de joc serà l’espai a recórrer dels jugadors, una vegada siguin nomenats
per l’àrbitre.

-

L’àrea de joc delimitarà amb la zona de jugadors. Un espai d’1’5 metres
d’amplada on hauran d’estar col·locats correctament els jugadors en posició
d’atac per a sortir en cerca del mocador.

-

Els jugadors no podran tenir el/els peus a sobre de la línia divisòria que separa
l’àrea de joc de la zona de jugadors. En aquest cas seran sancionats per
l’àrbitre. En cas que s’hagi iniciat la jugada, es donarà per invàlida.

-

Els jugadors hauran d’estar col·locats en línia ocupant tot l’espai de la zona de
jugadors, sense tocar-se i en posició preparatòria.

MÈTODE D’ELECCIÓ DEL CAMP:
-

El mètode d’elecció del camp serà determinat a través del sorteig de la
moneda. El capità de cada equip triarà entre cara o creu i l’àrbitre llençarà la
moneda a l’aire.

-

El capità que guanyi, arran del que mostri la moneda, podrà triar l’àrea de joc
on vol jugar amb el seu equip, normalment depenent de les condicions
meteorològiques, sol, vent, etc.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC:
-

Els jugadors de cada equip han d’estar en la zona de jugadors, sense trepitjar la
línia de sortida.

-

Tots els jugadors han d’estar en posició de sortida.

-

Cada jugador tindrà assignat un número inicial (de l’1 al 6).

-

El jugador que tingui assignat el número corresponent al que digui l’àrbitre
sortirà corrents en cerca del mocador.

-

No es permès estar trepitjant ni avançat a la línia que separa la zona de
jugadors amb l’àrea de joc.

-

No és permès envair l’àrea de joc de l’equip contrari mentre l’àrbitre tingui el
mocador a la mà. Un cop l’ha agafat l’adversari ja es podrà creuar per tractar de
tocar a l’altre jugador.

-

El jugador que primer agafi el mocador haurà de retornar corrents a la seva
zona de jugadors amb el mocador a la mà.

-

El jugador que no agafi el mocador haurà de perseguir ràpidament al jugador
contrari per tal de tocar-lo. En cas que el jugador contrari agafi o toqui amb la
mà al jugador que porta el mocador, abans que aquest arribi a la seva zona de
jugadors, serà eliminat.

-

En el moment que s’elimini a un dels jugadors, el seu número quedarà repartit
entre un altre jugador de l’equip. Un jugador mai podrà tenir més de 2
números assignats si encara queden jugadors de l’equip amb un número.

-

Guanyarà l’equip que arribi al final del campionat amb un membre del seu
equip.

-

Es duran a terme un total de 3 rondes del joc. L’equip que guanyi 2 rodes del
joc serà el guanyador oficial del Campionat del Joc del Mocador, en cas que hi
hagi empat es farà una tercera ronda per desempatar i determinar el
guanyador.

CATEGORIES DE JOC:
-

Nens: (4 a 6 anys)

-

Pre-benjamins: (7-8 anys)

-

Benjamins: (9-10 anys)

-

Alevins: (11-12 anys)

-

Infantils: (13-14 anys)

-

Cadets: (15-16 anys)

-

Juvenils: (17-18 anys)

-

Adults: (més de 18)

Com a excepció, només en algun cas concret, depenent del nombre de
jugadors es podran barrejar categories.

