
 

BASES I TORNEIG BALLOON  

L’Ajuntament de Marratxí organitza un Torneig de Balloon dins l’activitat Festa Jove 

organitzada per l’Àrea de Joventut, dins la programació de festes de Sant Marçal 2022. 

L’objectiu és dinamitzar la població jove, potenciar la seva participació a les festes locals amb 

unes activitats lúdiques saludables que potenciïn l’activitat física i la competició saludable.  

El Balloon és un joc que enfronta a dos participants, un contra l’altre. L’objecte del joc és 

evitar, colpejant-lo, que un globus caigui al terra en un escenari que imita una sala d’estar 

d’una casa a l’ús. Cada cop que el globus toqui el terra o s’incompleixi una de les normes a 

seguir s’anotarà un punt. El primer jugador a guanyar tres punts obté la victòria. 

1. Participants 

Hi podran participar totes les persones interessades amb edat entre 12 i 35 anys. 

El torneig està limitat a 64 participants. 

 

2. Format de participació i termini 

Termini d’inscripció: de 10 a 24 de juny de 2022 

El torneig tindrà lloc dissabte 25 de juny de 15’00 a 20’00h.  

 

La participació és gratuïta.  

Els interessats hauran de realitzar inscripció prèvia a www.espaijove.marratxi.es 

 

3. Format del Torneig 

El torneig tindrà un màxim de 64 jugadors. 

Es jugarà en rondes eliminatòries de 1 vs 1.   

 

Normes del Joc 

Els participants hauran d’evitar que un globus caigui al terra en un escenari que imita una 

sala d’estar d’una casa a l’ús.  

Els participants hauran de colpejar el globus alternativament.  

Els jugadors no poden agafar el globus.  Només colpejar-ho.  

S’ha de tocar en qualsevol direcció, però mai cap a baix o cap al contrincant amb intenció 

que el globus impacti en ell.  

El globus només es pot tocar amb la ma.  

Cada jugador només podrà realitzar un cop al globus per torn i mai cap a baix. 

El globus pot impactar amb qualsevol element decoratiu que es trobi al terreny de joc.  

Els mobles i decoracions del terreny de joc no poden ser moguts pels un jugadors. Així mateix 

aquests no podran emprar el seu cos per obstaculitzar la mobilitat de l’adversari. 

Si el globus surt del terreny de joc, el darrer jugador en haver-lo tocat perd un punt. 

Si el globus queda aturat en un element de decoració, el jugador a qui pertoqui colpejar el 

globus tindrà 5 segons per posar-lo en joc.  Passats aquests cinc segons, si el globus no està 

en moviment s’atorgarà un punt al jugador contrari. 

El límit de temps per treure entre punt i punt són 5 segons. 

El primer jugador en guanyar 3 punts obté la victòria. 

http://www.espaijove.marratxi.es/


 

Terreny de Joc 

El terreny de joc està decorat a semblança d’una sala d’estar. Els jugadors podran fer ús del 

decorat per anotar punts, però mai moure’l.   

El decorat es podrà canviar a consideració de l’organització durant la competició. 

A l’inici del partit l’àrbitre autoritzarà la composició del terreny de joc. 

 

Jugadors 

En cas de lesió (accidental o no intencionada) que impedeixi la possibilitat de continuar amb 

el partit, es declararà guanyador a l’altre contrincant.  

En cas de lesió l’àrbitre i la persona lesionada decidiran sobre la seva continuïtat tenint 

prevalença el criteri de l’àrbitre. 

 

Equipament 

Cada jugador ha de participar amb un casc homologat tipus patinatge i proteccions (genollera 

i colzera). 

Aquest material serà proporcionat per l’organització. Tot i així el jugador pot participar amb el 

seu propi material sempre que compleixi les condicions de seguretat.  

Cap jugador pot portar elements que dificultin la capacitat de joc del mateix o puguin ferir 

significativament al contrari. (Anells, rellotges, polseres...) 

El globus serà seleccionat per l’organització del torneig. 

En cas de ruptura del globus aquest serà reemplaçat immediatament. 

En cas de ruptura del globus, iniciarà el joc el darrer jugador en haver-lo colpejat. 

Cada partit es jugarà amb un globus nou. 

 

Partits 

El partit comença amb el toc inicial i acaba quan un dels dos jugadors aconsegueix 3 punts. 

El jugador a qui pertoqui el toc inicial decidirà des d’on llança. 

A l’inici del partit s’emprarà una moneda per a decidir qui treu. La persona que encerti 

decidirà si vol llançar primer el globus o restar a la primera jugada. 

Després de cada punt, el jugador que ha marcat és qui torna a posar el globus en joc. 

A cada toc d’inici de joc (Toc inicial o posterior a un punt) el globus ha d’enlairar-se per sobre 

dels caps dels jugadors. 

 

Punts 

Cada jugador anotarà un punt cada cop que l’adversari no eviti que el globus toqui el terra. 

El partit el guanyarà el jugador que primer anoti 3 punts. 

 

Faltes i sancions 

Falta lleu 

Impacte intencionat del globus en el contrincant. En aquest cas l’àrbitre xiularà falta i es 

concedirà el punt al jugador no infractor. 

Realitzar dos cops al globus: 

 a) Si hi ha intencionalitat es concedeix el punt al jugador no infractor. 

 b) Si no hi ha intencionalitat, el jugador no infractor torna a posar el globus en joc.  

La intencionalitat es determinarà a criteri de l’àrbitre. 



Emprar el cos amb la intenció d’impedir la mobilitat al contrincant. Es xiularà falta i s’atorgarà 

el punt al jugador no infractor. 

Colpejar el globus cap a baix. Es concedirà el punt al jugador no infractor. 

 

Falta greu 

Agredir o insultar a qualsevol jugador, àrbitre o al públic assistent així com a membres de 

l’organització. Es desqualificarà al jugador infractor. 

Comissió reiterada de 5 faltes lleus durant un partit. Es donarà per perdut el partit a la 

persona infractora. 

Moure mobles del decorat intencionadament per a impedir la mobilitat del contrincant. 

Desqualificació directe de la competició.  

 

Àrbitre 

Cada partit contarà amb un àrbitre. 

L’àrbitre vetllarà pel bon desenvolupament del cada partit i de la competició, vetllant pel 

compliments de les normes i aplicant i interpretant el reglament. 

L’uniforme de l’àrbitre serà diferenciat clarament del dels jugadors. 

En cas de dubte sobre el reglament serà l’àrbitre qui tingui la decisió final.  

Les decisions de l’àrbitre hauran de ser respectades en tot moment.  

 

4. Premis 

Rebran premis els participants que quedin en les 10 primeres posicions.  

Els premis a repartir seran: 

1er classificat: Xec regal Decathlon per valor de 100€ 

2on classificat: Xec regal a Decathlon per valor de 75€ 

3er classificat: Xec regal a Decathlon per valor de 50 € 

De 4t a 8è classificats: Xec regal a Decathlon per valor de 10€ 

 

5. No seran permeses les conductes ofensives o de mal gust, els insults o males conductes 

amb el públic o amb els membres de l’organització, podent ser motiu de desqualificació. No 

s’admetran conductes, actuacions o representacions que atemptin contra els drets humans o 

els principis constitucionals.  

6. L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret a gravar en àudio i/o fotografiar totes les 

activitats que es generin a partir de la present activitat, des de l’acte de lliurament de premis 

fins a qualsevol exposició o participació en esdeveniments que es puguin programar. Les 

persones participants cedeixen de forma gratuïta a l’Ajuntament de Marratxí els drets de 

comunicació pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats 

promocionals i educatives.  

7. La participació al torneig implica l’acceptació de les presents bases, les decisions de 

l’organització i la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.  

 

  

 


