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ACTA 2.- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA 

FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA (G07234669) DE DIA 12  

DE MARÇ DE 2022. 

 

Assistents:  

 

 ASSEMBLEISTES 

 

 ALBERTO JOSÉ COMAS RIUTORT, president de la Federació Balear 
de Tir de Fona. 

 JOAN OLIVER RAMON en representació, per poder notarial, del 
president JAUME CASASNOVAS SASTRE .- CLUB CICLISTA 
DEFENSORA SOLLERENSE. Vicepresident de la FBTF. 

 MATEO MARTORELL MARQUÉS, president del club ESPANYA 

HOQUEI CLUB. 

 JUAN JOSÉ CABALLERO RECIO, president del CLUB HONDEROS 

LLOSETA. 

 BARTOMEU BARCELO MAYRATA, president del CLUB FONERS SA 

POBLA. 

 JAUME DARDER COLOMAR, president del CLUB FONERS DE 

MALLORCA. 

 FRANCISCO JAVIER OLIVES PONS, president de la UNIÓ 

EXCURSIONISTA MENORQUINA. 

 JOSÉ RIBAS RIBAS, president del CLUB JOVENTUT ATLETICA SANT 

ANTONI. 

 MAGDALENA HUMBERT PONS, secretària de la Federació Balear de 

Tir de Fona. 

 
Absent:  

 

 FRANCISCA SASTRE MUÑOZ, presidenta del CLUB FONERS CIUTAT 

DE PALMA. 

 
 
Convidats amb veu però sense vot: 

 

 MARIA DEL MAR MOYÀ RADVA, presidenta de la COLLA FONERA 

MCCOLINS. 
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 MÓNICA PICHARDO PUENTES, en representació del CLUB FONERS 

SON SERVERA. 

 COSME SASTRE MUÑOZ, en representació del CLUB FONERS DE 

LLUCMAJOR. 

 JOANA LLABRÉS PLANAS, delegada Tir de Fona a Menorca. 

 SALVADOR MAIMÓ BARCELÓ, tresorer de la FEDERACIÓ BALEAR 

DE TIR DE FONA. 

 JAIME GONZÁLEZ CASTAÑER, vocal de la FEDERACIÓ BALEAR DE 

TIR DE FONA. 

 

  

Essent les 17,00 hores de dia 12 de març de 2022 es reuneixen en 

sessió ordinària de manera telemàtica en segona convocatòria, els membres 

de l’Assemblea de la Federació Balear de Tir de Fona  amb el següent ordre 

del dia: 

   

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General     

     Ordinària del dia 18 de desembre de 2021. 

2.- Formulació dels comptes 2012-2020 i altres documents   

     pendents. 

3.- Actualització del reglament de competició. 

4.- Revisió del calendari de tirades. 

5.- Comitè de competició de disciplina esportiva. 

6.- Propostes dels clubs. 

                     7.- Torn obert de paraules. 

 

 

 Albert Comas, president, dona la benvinguda als assistents i explica com 

es desenvoluparà l’Assemblea, els assembleistes tenen tots els documents a 

tractar i els torns de paraules seran de tres minuts per no allargar-se la sessió i 

facilitar que tothom pugui explicar-se. Hi ha temes que s’han de tractar per 

necessitat administrativa però l’interessant d’aquesta Assemblea són les 

propostes fetes pels clubs i que a l’anterior Assemblea no va donar temps de 

plantejar.  

 Afegeix que va quedar pendent el nomenament d’un vocal de la Junta 

Directiva que representés Eivissa però que ha estat difícil perquè no disposava 

de les dades dels tiradors eivissencs. Finalment va fer les gestions amb Marcos 

Lillo qui sembla que estaria disposat però esperarà a tractar l’últim punt de 

l’ordre del dia per a escoltar al representant d’Eivissa a l’Assemblea. De totes 

formes, la decisió final la pren el president. 

 Un cop explicades aquestes qüestions, s’inicia l’Assemblea segons 

l’ordre del dia. 
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1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General      

Ordinària del dia 18 de desembre de 2021. 

 

Albert Comas, president, comenta que es va enviar a tots els 

assembleistes l’acta i demana si hi ha cap esmena. Té constància que Pep 

Ribas, president del JASA, en té però s’esperarà a que es connecti per acabar 

de tractar aquest punt. 

Al cap d’uns minuts entra Pep Ribas, assembleista, i demana la paraula 

per manifestar que a dia d’avui encara no s’ha resolt el contenciós administratiu 

contra la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears i que per 

tant s’abstindrà en totes les votacions.  

Se li demanen per escrit les esmenes a l’acta i es compromet a passar-

les a la secretària a fi i efecte de ser aprovades o no a la propera Assemblea. 

Es passa a la votació de l’acta tal i com està redactada i a la propera 

Assemblea es tractaran les esmenes : 6 vots a favor i una abstenció. S’aprova 

per majoria absoluta l’acta de dia 18 de desembre de 2021. 

 

2.- Formulació dels comptes 2012-2020 i altres documents 

pendents. 

 

Albert Comas, president, comenta que a cada Assemblea s’inclourà 

aquest punt mentre no sigui resolt. Dona la paraula a Pep Ribas, expresident, 

per a que expliqui quina és la seva postura i si ha canviat respecte l’Assemblea 

anterior en la que va comentar que ho presentaria quan i a qui trobàs oportú.  

Pep Ribas, expresident, explica que la seva postura no ha canviat, que 

ho presentarà a qui ho tengui que presentar i que en tot cas, mai no ho farà a 

una Assemblea desenvolupada telemàticament. Garanteix que ho presentarà a 

qui ell vulgui i quan vulgui i que pensa fer un acte públic obert a tots els tiradors 

que estiguin interessats.   

Albert Comas li recorda que per a ser tractat a una Assemblea, els 

documents han de ser enviats per escrit a fi i efecte que els assembleistes ho 

puguin estudiar. 

 Es tanca aquest punt. 

 

3.- Actualització del reglament de competició. ANNEX I 

 

Albert Comas, president, explica que al llarg d’aquests anys s’han fet 

modificacions del reglament de competició però que no consten enlloc. Per 

aquest motiu es va donar l’encàrrec a Tomeu Barceló, jutge i tirador del més 

antics, que elaborés un document on quedessin recollides les diferents 

modificacions que ell com a jutge en tingués constància ja que no disposam del 
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llibre d’actes per corroborar-ho . Agraeix la bona tasca realitzada i dona la 

paraula a Tomeu Barceló per a que expliqui el document. 

Tomeu Barceló explica que a partir del reglament que sempre s’ha 

utilitzat i que apareix al llibre de Matí Pons L’Art de la Bassetja, ha elaborat el 

document que tenen tots els assembleistes. Amb color groc apareixen totes les 

modificacions fetes aquests anys, que ell recorda  com a jutge i que s’apliquen 

a les tirades actuals. Té constància que hi ha noves propostes de modificació 

per part de qualcuns clubs però les lligues ja han començat i no seria ètic fer 

canvis a mitja temporada. 

Albert Comas, president, comenta que la potestat de fer canvis del 

reglament és de l’Assemblea. Per aquest motiu se’n convocarà una a fi d’any 

per a votar les diferents propostes i crear un únic document que es donarà a 

conèixer a tots els tiradors i que es penjarà a la pàgina web per a qui pugui 

estar interessat. Tots els clubs tenen l’esborrany i ho poden preparar i estudiar 

al llarg de l’any. 

 

4.-  Revisió del calendari de tirades. ANNEX II 

 

Albert Comas, president, explica que per a que una tirada sigui 

federativa ha de sortir al calendari de tirades anuals aprovat per Assemblea i 

que posteriorment s’envia a la Direcció General d’Esports qui el corrobora. Sap 

que no és fàcil que els clubs a final d’any sàpiguen les dates de les tirades del 

següent any però que poden fer una previsió i si han de fer qualque canvi el 

poden proposar a una Assemblea.  

Si es fan tirades populars i no consten al calendari oficial, els resultats no 

seran puntuables de cara al Campionat Balear Individual. Recorda a Pep Ribas 

que es va comprometre a enviar un calendari provisional i li recomana que ho 

faci perquè les dues tirades que ja s’han fet a Eivissa al no estar en calendari 

oficial no són puntuables. Pep Ribas dona la raó i diu que així ho farà. 

A continuació es dona la paraula als clubs que proposen noves dates de 

tirades a la Lliga Mallorca: 

Mónica Pichardo de Son Servera proposa una tirada per Sant Joan per 

dia 19 de juny. Com aquest dia ja hi ha una tirada accepta fer-ho dia 26 de 

juny (diumenge). La proposta per a la tirada del Carme és inamovible perquè 

es necessita el permís de costes perquè és una tirada a la mar. S’acorda dia 10 

de juliol (diumenge). 

Maria del Mar Moyà de Mc Colins proposa 23 o 24 de juny (dissabte o 

diumenge) per a la tirada de Sant Jaume a Manacor. Tot i que el mes de juliol 

va ben atapeït de tirades, l’Assemblea accepta la proposta. També una altra 

tirada pel dia 23 d’octubre (diumenge) a la Fira d’Esports d’Inca que és 

acceptada per l’Assemblea. 

Quedaran encara quatre tirades pendents per a una propera Assemblea, 

dues organitzades per Llucmajor i dues pel Ciutat. 
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A la Lliga Menorca, s’han fet uns canvis referent a les tirades amb 

pedra i pilota a fi i efecte de que totes les tirades amb pedra puguin ser 

puntuables per a la Lliga (tirades fetes abans del mes de novembre). 

 

Quant a la Lliga Balear per equips: 

Joana Llabrés de la UEM proposa una tirada amb pilota el dia 24 d’abril 

(diumenge) al camp d’atletisme de Maó que tindrà el nom de Tirada des 

Formatge. El fet de que sigui amb pilota duu a un debat de si pot ser puntuable 

pel Campionat Balear per equips en pedra. No és possible que sigui amb pedra 

perquè es fa a un camp d’atletisme i l’ajuntament no ho permet. Després de 

diferents opinions per part dels assembleistes, es fa una proposta que passa a 

votació: que la tirada de Menorca sigui única amb pilota i no serà puntuable pel 

Campionat Balear per equips amb pedra, només ho seran les tirades a 

Mallorca (29 de maig, diumenge,  a l’hipòdrom de Son Pardo) i a Eivissa (16 

d’octubre, diumenge). Hi ha 6 vots a favor i 1 abstenció. S’aprova per majoria 

absoluta la proposta. 

Joana Llabrés demana poder saber el més prest possible quants tiradors 

viatjaran a Menorca a fi i efecte de reservar restaurant. Recorda que cada 

tirador es farà càrrec de les despeses del dinar. 

En aquest punt intervé Magda Humbert, secretària, per explicar les 

condicions per tenir accés a les subvencions dels bitllets inter-illes. Com ja 

s’havia comentat abans, les tirades han de ser federatives, aprovades per 

calendari per l’Assemblea. Per normativa ho han de sol·licitar els clubs en cas 

de tirades de les Lligues de cada illa o la Federació en el cas de que sigui un 

Campionat Balear. S’ha de fer telemàticament per tant és imprescindible tenir 

certificat electrònic (cada club o la Federació). La sol·licitud s’ha de presentar 

tres setmanes abans de la tirada amb els noms i llinatges, DNI i any de 

naixement de tots els participants i els viatges subvencionats són per a viatjar 

el mateix dia de la competició per a Mallorca o en tot cas el dia anterior o 

posterior per a les altres illes en el cas d’haver d’anar a participar a Menorca o 

Eivissa. Les propostes són tancades i una vegada aprovades per la DG 

d’Esports passen a Viajes Halcón i no es poden modificar. Afegeix de que en el 

cas de que la gestió s’hagi de fer per part de la Federació, els clubs han de 

presentar amb temps suficient el llistat amb les dades dels tiradors. 

Pep Ribas exposa si seria possible fer també un Campionat Balear per 

equips amb pilota. Tomeu Barceló comenta que és poc factible per manca de 

dates però que es podrà estudiar en una propera Assemblea. 

Joana Llabrés demana si és possible fer un grup mixt entre fillets i dones 

que tiren a la mateixa distància ja que Menorca només té 3 fillets i l’equip 

queda descompensat. S’obre un intens debat respecte a si pot haver-hi 

greuges comparatius, de perquè es van acceptar els grups mixtos, de cedir un 

tirador d’un altre equip per donar suport, ... Finalment es fa una proposta que 

passa a votació: Tenir llibertat absoluta per a mesclar categories o cedir un 

tirador d’un altre equip sempre que es respectin les distàncies de les tirades i 
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que els homes no puguin tirar en distància curta. Hi ha 6 vots a favor i 1 

abstenció. S’aprova per majoria absoluta la proposta. 

Jaume Darder demana quants equips d’una mateixa categoria poden 

presentar els clubs. Albert Comas troba que no hi ha límit perquè l’objectiu 

bàsic és promocionar el tir de fona i que tothom pugui tirar. De totes formes farà 

la gestió amb la DG d’Esports qui està totalment d’acord en incentivar el tir de 

fona. Pep Ribas considera que no s’ha de demanar, que s’ha de presentar 

tothom.  

 

Quant al Campionat Balear individual amb pedra, s’acorda dia 27 de 

novembre, diumenge, a l’hipòdrom Son Pardo. 

 

Albert Comas proposa una Tirada de Llarga Distància els dies 6, 13 o 

20 de novembre, segons disponibilitat, al CIR 14 de Palma. El que s’haurà 

d’estudiar és quins tiradors podran participar ja que implica una tirada 

d’explosió física. Es faran les gestions amb Lluís Pons Livermore i s’accepten  

els suggeriments dels clubs. A una propera Assemblea s’aprovaran les 

condicions de la tirada. 

 

5.- Comitè de competició de disciplina esportiva. 

 

 Albert Comas, president, explica que segons els Estatuts de la Federació 

i per normativa d’esports, han d’existir una sèrie de comitès que fins ara no 

estaven creats. Dona la paraula a Joan Oliver, vicepresident, qui ha estudiat les 

condicions necessàries per a la seva creació. Comenta que haurien de ser 

nomenats el Comitè de Competició Esportiva, el Comitè d’Apel·lació, el Comitè 

de Jutges o Àrbitres i el Comitè de Tècnics. La Junta Directiva es proposa la 

creació d’aquests comitès pas a pas ja que és conscient de la manca de 

personal suficient. De moment es crearia el Comitè de Competició Esportiva ja 

que els tiradors tenen dret a que en cas de discrepàncies amb el jutges puguin 

exposar-ho al Comitè corresponent. A més, la DG d’Esports ens el demana. 

Segons els estatuts, hi ha dues possibilitats: que estigui format entre 3 i 5 

persones una de les quals ha de ser llicenciat en dret o la segona possibilitat és 

que sigui un comitè unipersonal. Sempre és el president qui nomena les 

persones. Considera que no poden ser jutges que arbitrin les tirades ja que hi 

estan implicats directament i tenint en compte que no hi ha molts jutges, ell 

proposa que sigui un comitè unipersonal però que és l’Assemblea qui ho ha de 

decidir. Es passa a una votació:  6 vots a favor d’un comitè unipersonal i 1 

abstenció. S’aprova per majoria absoluta. Queda pendent el nomenament per 

part del president qui comenta que s’accepten propostes de persones.  

 

 

 

 



ACTA 2 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FEDERACIÓ BALEAR TIR DE FONA 

7 

 

6.- Propostes dels clubs.    

 

Albert Comas, president, exposa que s’han rebut dins el termini fixat (28 

de febrer) propostes de quatre clubs. S’han classificat en propostes de 

modificacions del reglament i altres propostes. 

Començarem amb les propostes sobre les modificacions del 

reglament. Dona la paraula als clubs per a que presentin les seves propostes. 

S’afegiran al reglament que serà aprovat a una de fi d’any Assemblea a fi d’any 

per a que puguin ser aplicades la propera temporada 2023. 

 

UEM .- Joana Llabrés 

 

*comptar amb passes, no amb metres. 

El reglament ho diu així i sempre s’havia fet de manera tradicional. 

Tomeu Barceló explica el perquè es va canviar a metres i l’equivalència: 

1 passa són 0’65 cm i la distància curta és de 15 passes i la llarga de 23 

passes.  

 

*crear categoria mixta sènior. 

Seria per a gent major o persones amb discapacitat o amb problemes 

per lesió. La distància seria a 10-15 metres i es permetria la cullereta. 

 

*categoria mixta fins a 12 anys tirant a distància sènior. 

 

*categoria mixta de 13 a 16 anys que tirin a distància dones. 

 

*categoria dones que tirin a 30 passes com abans. 

 

*fer rondes fins a 20 pedres. 

Reconeix que és aplicable a Menorca o Eivissa però que a Mallorca les 

competicions es poden fer eternes. En tot cas si s’aprova a 15 pedres, 

proposa una ronda de 5 pedres a distància curta i 10 pedres a distància 

llarga per a que sigui més emocionant. 

 

MC COLINS.- Maria del Mar Moyà 

  
*definir els colors de la diana: blanc el quadre i negre, vermell o 

taronja la diana 

És molt important per a les persones daltòniques. 

 

*regular altura de sortida del projectil. 

Que quedi ben especificat al reglament com ha de sortir el projectil. 

Tomeu Barceló comenta que ja hi és però es pot revisar. De totes formes 

els jutges ho tenen clar i declaren nuls els tir. 
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*requisits mínims del camp de tir. 

Que quedin per escrit les condicions mínimes d’un camp de tir. 

 

*canviar els noms de les categories: distància LLARGA i distància 

CURTA. 

Perquè una dona o un fillet poden tirar a distància llarga i els equips 

poden ser mixtes. 

 

*definir les categories en nins/nines. Una categoria mixta de 0-11 

anys INFANTIL i una 12-15 anys JUVENIL. 

 

*que no es reguli la vestimenta. 

Hi ha d’haver uns mínims (tipus de calçat,...) però que quedi obert.  

 

*reglament que sigui a la pàgina web, a l’abast de tothom. 

Albert Comas explica que és la intenció quan sigui aprovat. 

 

MALLORCA.- Jaume Darder. 

  

 *demana que en el cas de que els àrbitres també tirin, tot i que per 

sorteig surti que han de tirar de manera consecutiva, intentar espaiar 

entre ells les tirades per a que l’arbitratge sigui més eficaç. 

 

CIUTAT.- Xisca Sastre. (absent) 

 

 *crear dues categories per als nins/nines: categories mixtes per 

edats (fins a 11 anys i fins a 15 anys). 

 

Altres propostes.  
 
UEM .- Joana Llabrés 

 

*què la Federació organitzi un homenatge a Catalina Riera 

(Eivissa) en vida. 

La Federació hi ve d’acord i és possible fer-ho al mes d’octubre en la 

tirada del Campionat Balear per Equips a Eivissa. 

Pep Ribas agraeix la proposta, s’ho mereix per ser la persona de més 

edat federada i comenta que dia 27 de març el JASA ja n’hi fa un. 

 

*què els acords establerts es pengin a la pàgina web. 

L’Assemblea accepta la proposta i les actes de l’Assemblea aprovades 

es penjaran a la pàgina web. 
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MC COLINS.- Maria del Mar Moyà. 

 

  *fer promoció del tir de fona cercant col·laboracions a cada tirada. 

De fet ja es fa. Els clubs són els qui coneixen les entitats dels pobles i 

són convidades a participar. Salvador Maimó comenta que dia 22 de 

març anirà tot el matí a preparar als professors d’Educació Física de 

l’IES Borja Moll qui tradicionalment ha participat en el Jocs Escolars ja 

que la persona que fina ara era el responsable s’ha jubilat. 

 

*deixar de donar premis a cada tirada.  

Donar llibertat als clubs organitzadors però que no es vegin amb la 

necessitat de fer-ho. El que si s’han d’evitar són els trofeus/copes de 

llautó, cercar alternatives. 

 

*al final de temporada evitar trofeus, en tot cas només en les 

categories menors. Donar reconeixement amb paper. 

 

*sol·liciten cursets per a monitors i per a jutges a partir d’un 

temari. 

Albert Comas comenta que s’estan preparant aquests dos cursets. 

Tomeu Barceló està elaborant el temari per al de jutges i Salvador 

Maimó el dels monitors. El de jutges pot ser de manera telemàtica i el de 

monitors es faria en una jornada de manera presencial. 

 

*elaborar carnet per a federats, jutges i àrbitres. 

Albert Comas explica que s’està preparant, Jaume González és la 

persona encarregada de fer-ho. 

 

*és legal recollir pedres? En tot cas, cercar alternativa pels 

projectils. 

 No és legal. S’han de trobar altres alternatives, comprar pedres, parlar 

amb Mines, fer-ne amb altres materials,... S’accepten idees. 

 

CIUTAT.- Xisca Sastre. (absent) 

 

*què es deixin de donar premis a cada tirada de la Lliga Mallorca. 

Què al final de temporada es premiïn els cinc millors tiradors de 

cada categoria. 

 

*gravar les tirades per penjar a les xarxes socials. 

És un tema delicat pels drets d’imatge i les imatges de menors. Els 

clubs són els responsables i han de comptar amb els permisos signats 

per les persones. 
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JASA.- Pep Ribas. 

 
  *sol·licitar campionats escolars per a la promoció del tir de fona. 

 Explica que des del 2016 i per manca d’interès per part de la DG 

d’Esports no es duu a terme el Campionat Balear Escolar. Només el 

Consell de Mallorca proposa i subvenciona el Campionat Escolar de 

Mallorca. El club JASA ha fet un escrit a la DG d’Esports i al Govern de 

les Illes Balears sol·licitant el Campionat Balear ja que el tir de fona és 

un esport tradicional balear i els fillets l’han de conèixer i s’ha de fer 

promoció. 

Albert Comas, president, explica que aquests dos anys no s’havia fet per 

la pandèmia i que aquest curs escolar ja és tard per a demanar les 

subvencions dels Consell de Mallorca i Menorca (que sí ho 

subvencionen) perquè es sol·liciten el mes de febrer pel proper curs 

escolar. Ja estem en contacte amb el dos Consells Insulars de cara al 

proper curs. Tot i així, la Federació va decidir subvencionar els 

Campionats Escolars de Mallorca i Menorca, amb Eivissa no tenim cap 

tipus de comunicació, i el Campionat Balear. Aquesta tasca es va 

encomanar a Xisco Amengual i Salvador Maimó i ja hi ha dates 

proposades: 30 d’abril Campionat de Mallorca i 14 de maig Campionat 

Balear.  

Pep Ribas proposa a l’Assemblea que la Federació faci un escrit al 

Govern de les Illes Balears sol·licitant que es reemprengui i subvencioni 

el Campionat Balear Escolar. Es passa a votació: 6 vots a favor i 1 

abstenció. S’aprova per majoria absoluta. La Federació és conscient de 

que durant els darrers anys no ha estat un problema depenent del 

Govern Balear sinó d’altres, un d’externs (pandèmia) i d’altres de gestió 

de la Federació. 

 

*creació del comitè d’apel·lació. Aquest tema ja ha estat tractat. 

 

*realitzar un inventari de tot el material que té la Federació. 

Pep Ribas fa la proposta de fer un inventari de tot el material històric, 

documentació i trofeus que hi ha al local de la Federació. 

Albert Comas, president, comenta que, per començar, la Junta Gestora 

va haver de demanar un canvi de pany perquè l’expresident no va donar 

la clau del local com se li va demanar. A continuació diu que és obligació 

de qualsevol entitat tenir un inventari fet. Si l’expresident ens dona el que 

s’havia fet durant la seva presidència el podrem continuar. 

Pep Ribas explica que per raons de manca de temps i personal aquest 

inventari mai no es va fer. 

Intervé Joan Oliver, vicepresident, exposant que a la Federació hi havia 

una col·lecció molt important, interessant i de gran valor històric de fones 

de tot el món i que quan ha estat possible accedir al local no s’han 
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trobat. Ha demanat a diferents persones si les havien vist i també fa la 

demanda a l’expresident per si les ha deixat per a qualsevol exposició o 

sap on són. 

Pep Ribas, expresident, explica que es van deixar per a qualque 

exposició però que no sap on són en aquests moments i que s’hauria 

d’esbrinar el poder-les trobar. 

Finalment Albert Comas, president, diu que es farà l’inventari del que hi 

ha al local de la Federació quan l’expresident faci arribar tota la 

documentació que té en el seu poder i que és propietat de la Federació.  

 

*fer arribar als clubs i altres persones interessades el llibre de 

Martí Pons L’art de la bassetja. 

Albert Comas, president, comenta que s’han fet arribar qualcuns 

d’aquests llibres als instituts i professors interessats en fer una unitat 

didàctica sobre el Tir de Fona als alumnes. 

Pep Ribas considera que tenen prioritat els clubs. 

Magda Humbert, secretària, explica que a la tirada del Campionat Balear 

per equips que es va celebrar a Menorca ja es van repartir els llibres a 

tots els equips i durant aquests anys, des de l’edició del llibre, la UEM els 

ha fet arribar a tots els clubs que ho han sol·licitat. Hi ha prou llibres i el 

fet important és que arribi als centres educatius per a que en facin 

promoció. 

 

*tal i com va sol·licitar el president de la Federació, Eivissa 

proposarà un delegat per a la Junta Directiva. 

Pep Ribas comenta que com diuen els estatuts i com va proposar el 

president a l’Assemblea constituent, és obligat que hi hagi un interlocutor 

amb Eivissa, un delegat que sigui el representant de la Federació a 

Eivissa. 

Albert Comas, president, comenta que és un dels objectius que es va 

marcar al ser nomenat president de la Federació. Quan va constituir la 

Junta Directiva va deixar lliure un vocal que representés Eivissa perquè 

considerava que era bàsic i primordial obrir les portes al tir de fona a 

Eivissa. Ara bé, fins a dia d’avui no ha estat possible cap tipus de 

comunicació, no disposa de les dades dels tiradors eivissencs per a fer 

aquesta gestió. Finalment va aconseguir el telèfon de Marcos Lillo, 

tirador eivissenc, responsable, eficient i es va posar en contacte amb ell. 

Estaria disposat a ser el delegat d’Eivissa i vocal de la Federació en 

representació de l’illa si té el recolzament del seu president, Pep Ribas. 

Pep Ribas explica que no vol mal rotllo amb la Federació, que és 

necessari un delegat que representi a Eivissa però no es manifesta 

quant a la persona de Marcos Lillo si bé afegeix que la decisió és del 

president de la Federació. 
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Albert Comas, president, exposa que és conscient de que la decisió és 

seva, de que vol obrir portes amb Eivissa, però volia demanar el 

recolzament al president del JASA sobre la persona de Marcos Lillo. 

Afegeix que quan li sigui possible anirà a una de les tirades a Eivissa per 

a conèixer en directe als tiradors eivissencs i les seves necessitats i 

demandes.  

 

7.- Torn obert de paraules. 

 

 No hi ha cap paraula sol·licitada. 

  

I  sense més assumptes a tractar es tanca la sessió quan són les 20’05 hores  

de dia 12 de març de 2022. 

               

La Secretària 

 

                                                                               
 Vist i Plau 

                                                                                  El President     

Magdalena Humbert Pons  

        
 

Alberto José Comas Riutort  
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    ANNEX I .- REGLAMENT 

I 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

L’ESPORT DEL TIR DE FONA 

MODALITATS 

 

1.- Antecedents  

 

L’esport del tir amb fona recull la tradició històrica dels foners balears que van 

utilitzar extraordinària habilitat aquest artefacte per la pròpia supervivència, 

mitjançant la caça i enfront els seus enemics. 

 

2.- Definició 

 

És una modalitat atlètica que, mitjançant la fona es llança una pedra a un blanc 

o diana. En determinades competicions es podrà utilitzar una pilota de tenis o 

similar com a projectil, en lloc d’una pedra. 

 

3.- Modalitats 

 

S’estableixen dues modalitats, que es basen respectivament en l’habilitat i la 

força, son: 

PUNTERIA: 

Es tracta d’aconseguir encertar mitjançant el llançament de pedres (*) a una 

diana. Podran considerar-se les següents distàncies: 

15, 30, 45, 60, 90 passes (el pas equival a 65 cm) 

En la actualitat per la majoria de campionats en pedra, es mantén la distancia 

de 30 i 45 passes per homes;  i per dones i nins la distància es de  10 metres i 

15 metres. 

Quant el campionat es de pilota les distàncies úniques son de 20 passes 

Homes; i 15 passes  per dones i nins. 

(*) En competicions de promoció , escolars o similars, es podrà llançar una 

pilota de tenis o parescuda, en lloc de pedra. 

 

DISTÀNCIA: 

Com el seu nom indica es tracta d’enviar la pedra projectada per la fona el més 

lluny possible. 

 

4.- Forma de tir 

 

Podran efectuar-se els ´llançaments de qualsevol de les formes de giravolta 

tradicionalment admeses (per damunt el cap, lateralment, en diagonal, etc.) 

sempre que es giravolti la pedra un mínim dues vegades abans de llançar-la. 
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No serà vàlid l’acompanyament de baix amunt, donant-li  direcció a la pedra 

amb el braç. En cas de dubte sobre l’ortodòxia de la forma de llançament, el 

Jutge-Àrbitre decidirà al respecte. 

 

5.- Vestimenta 

 

El foner podrà utilitzar qualsevol tipus de vestimenta dus normal, bé sigui de 

carrer o esportiva. El foner haurà , si el Jutge-Àrbitre ho exigeix, al 

començament de la competició i durant el transcurs de la mateixa, portar en  

lloc visible, ja sigui el pit o l’espatlla, el dorsal corresponent que haurà de ser en 

tot moment visible. 

Se recomana dur sabates esportives o que mantinguin el peu fixe; i evitar dur 

xancles o parescudes. En definitiva calçat còmode per la pràctica de l’esport. 
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II 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

JURAT DE LA COMPETICIÓ 

 

1.- La seva composició 

En tota competició de caràcter oficial, la composició del Jurat serà, com a 

mínim la següent: 

Jutge-Àrbitre, Jutge Principal i Jutge-Secretari. 

A la modalitat de llarga distància hi haurà, a més, un Jutge de “Caiguda” o dos, 

si es considera necessari. 

Les seves funcions seran les següents: 

 

1.1 Jutge-Àrbitre 

Serà el màxim responsable de la competició, i les seves decisions seran 

inapel·lables. Dirigirà el concurs i serà el que ratificarà o variarà les decisions 

de la resta de jutges. 

Serà de la seva responsabilitat el comprovar el compliment del Reglament i el 

decidir qualsevol qüestió tècnica que pugui presentar-se durant la competició i 

que no hagi estat prevista en el Reglament. 

Comprovarà que les mesures del terreny, dianes, etc. així com fones i pedres 

són reglamentàries. 

Distribuirà a la resta de Jutges les seves tasques. 

Podrà excloure a qualsevol participant per conducta incorrecta i ha de decidir 

sobre el terreny qualsevol decisió, qualsevol objecció o reclamació que pugui 

presentar-se, respecte a la forma de comportar-se d’un competidor. 

Està facultat per canviar el lloc de la competició si, segons el seu judici, 

existeixen circumstàncies que aconsellen el canvi, el qual només es verificarà 

després d’haver acabat una volta completa. 

Podrà declarar nul.la una prova o competició, fer-la celebrar de bell nou, bé el 

mateix dia o un altre que designi, si considera que han existit causes suficients 

per variar la justícia del resultat d’aquesta. 

 

1.2 Jutge  Principal. 

Determinarà, en cas de desempat, quin llançament s’ha aproximat més a la 

diana, podent sol·licitar ajuda als altres jutges. 

En la actualitat es fa una ronda de 3 llançaments i en cas de seguir l’empat, es 

tira un quart llançament, i un altre vegada en cas d’existir empat es llença un 

quint i últim llançament i es dirimeix per proximitat o més cèntric de la diana. 

 Dirigirà l’orde de llançament. Declararà Nul, Fallit o Vàlid un llançament, 

mitjançant banderes d’acord amb les següents pautes: 

NUL: Bandera Vermella en posició vertical 

FALLIT: Bandera Vermella en posició horitzontal. 

IMPACTE EN CUADRE: Bandera Blanca en posició horitzontal. 
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DIANA: Bandera blanca en posició vertical. 

Es col·locarà sempre a darrera la prolongació de la taula o línia de llançament, 

a la distància que li permeti vigilar d’a prop les possibles infraccions del foner. 

La resta de jutge, apart de desenvolupar les seves funcions pròpies vigilaran 

tant les possibles infraccions con l’impacte de la pedra. El jutge Principal, en 

cas de dubte, establirà consulta amb la resta del jurat, que després de la 

deliberació anunciarà la decisió definitiva. 

A la modalitat de llarga distància tots els tirs vàlids s’assenyalaran com la 

Diana, i posteriorment seran mesurats. 

 

1.3 Jutge-Secretari 

Confeccionarà l’Acta Oficial de la Competició, segons el format oficial federatiu, 

anotant abans de començar els noms complets de tots el participants, anotant a 

més el nom del Club al qual pertanyi , o sinó el lloc de procedència. 

Actualment per saber l’ordre, es fa un sorteig entre tots el clubs participants a 

cada tirada, sol·licitant als cap de club que aporti la relació dels seus foners que 

hi participaran així com el seu ordre; tot això en vies de agilitzar la inscripció. 

Passa llista i va cridant a cada foner així con el següent perquè estigui preparat 

Anotarà a les Fulles de Resultats el veredicte corresponent a cada tir: 

Una lletra N majúscula, si el tir és Nul. 

Una lletra F majúscula, si el tir es Fallit. 

La puntuació corresponent a la distancia de tir, segons hagi estat quadre o 

diana, en aquest darrer cas envoltarà la xifra amb un cercle per una millor 

visualització. 

La longitud del llançament, en proves de distancia. 

Relacionarà els jutges que hagin arbitrat la competició. 

Per indicació del Jutge-Àrbitre anotarà les possibles incidències de la 

competició. 

Quan s’acabi cada prova de la competició, acabarà d’emplenar immediatament 

la Fulla de Resultats signant-la tots els jutges, i es donarà a conèixer el resultat 

a participants i públic. 

RECORDA:     N ;  F ;  1 ; 2 (dins un cercle)  ; ó  2 ; 4 (dins un cercle).      

 

1.4 Jutge de Caiguda 

Actuarà només a la modalitat de “llarga distancia”. Es  situarà a una de les 

vores del sector de llançament, degudament protegit. Observarà el lloc on 

s’atura la pedra, després d’haver estat llançada. 

Si la pedra cau fora del sector aixecarà la Bandera Vermella. 
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III 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

TERRENY O CAMP DE  TIR. DIANES, FONES I PEDRES. 

 

 

1.- Camp de tir. 

La competició tindrà lloc en un  camp de terra, gespa, etc….. el més pla 

possible i lliure d’obstacles, amb una longitud mínima d’acord amb la modalitat 

de competició (fig.1) 

 

2.- Gàbia de protecció. 

A un dels extrems del camp, pel seu costat menor, es recomana instal·lar una 

gàbia, des d’on s’efectuaran tots i cada un dels llançaments de la competició. 

Aquesta gàbia servirà per a la protecció dels jutges i els espectadors. 

Les mesures estan detallades a les fig. 2 i 3 . 

L’armazón serà de material resistent. La reixeta es col·locarà de tal manera que 

no estigui rígida i pugui absorbir els impactes de les pedres, sense rebotar 

contra el foner. 

La gàbia estarà coberta en tota la seva superfície, inclús la superior amb 

reixeta (fig. 2). 

En cas de no disposar de la instal·lació d’una gàbia el Jutge-Àrbitre podrà 

autoritzar un altre tipus de protecció o bé allunyar dels participants i 

espectadors la línia de llançament, recomanable un mínim de 10 metres. 

 

3. Línia de Nul 

Es disposarà d’una taula-contenidor recomanable de 10 cm d’amplària, com a 

mínim i de 3 cm. de gruix amb una longitud mínima de 2 m. 

Anirà proveïda d’una frontissa a la meitat, per poder transportar-se doblegada. 

En la actualitat es fan servir uns llistons de la longitud comentada. 

 

4. Eix Central  

A l’eix central de la gàbia s’assenyalarà una línia d’idèntiques característiques a 

l’anterior, des de la vora interior de la gàbia fins a la línia de nul. 

 

5. Diana   

Es col·locarà a la distància prevista, d’acord amb la modalitat de que es tracti, 

en la prolongació de l’eix que passa pel centre de la gàbia. 

Es construirà a base d’un quadre de fusta de 1’20 m. de costat i 3 cm. de gruix. 

Amb centre en el encreuament de les diagonals del quadre es col·locarà un 

cercle de metall de 50 cm. de diàmetre i de 1mm de gruix, com a mínim. Es 

separarà amb un cargol-passador dos centímetres de la taula. 

El conjunt anirà suspès a 1’60 m. d’alçària, des del centre del mateix al nivell 

del terreny, per dos suports de 1 m. de longitud  i 3 cm. de diàmetre o 5 x 5 cm. 
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Un o dos taulons o llistons, es col·locaran a la part posterior per assegurar la 

sustentació. 

En tot cas la diana haurà d’oferir garanties d’estabilitat davant els impactes de 

pedres d’un pes igual o inferior a 250 gr. 

Es col·locarà amb la major verticalitat possible. 

A la modalitat “pilota” la diana podrà ser de tauler, amb la diana pintada i esser 

sustentada mitjançant cordes o Claus. 

 

6. Fones  

 

Les fones podran ser confeccionades en pita, espart, estopa, lli, cenyim, pel, 

pell, llana, etc … o qualsevol altre producte d’origen vegetal o animal, no essent 

reglamentària la utilització de fones construïdes en materials d’origen mineral, 

metàl·lics o no, ni tampoc les construïdes amb materials d’origen sintètic 

(plàstics o derivats) en la seva totalitat. Si es permetrà que una mínima part 

pugui esser d’aquest material ( plàstic o derivats) per formar el tro de la fona en 

evitació de rompudes. 

 

7. Pedres 

A totes les competicions hauran d’utilitzar-se com a projectils les pedres 

naturals, és a dir, que no hagin estat sotmeses a cap procés de fabricació 

artificial. 

Podrà utilitzar-se qualsevol tipus de pedres, sense cap limitació en quant a 

tampany o forma, excloent-se aquelles pedres que continguessin minerals 

magnètics. 

Si estaria permès poder fabricar-se “pedres, bales o dàtils” de fang  i no rompre 

l’idea original d’empilar projectils de pedra. 

Cada foner podrà llençar les seves pròpies pedres, i l’Organització de cada 

competició intentarà posar a disposició dels foners pedres, a poder ser de 

torrent, les quals podran ser utilitzades a discreció del foner. O que siguin 

manllevades a qualque altre foner que hi participi. 

El foner a requeriment del Jutge-Àrbitre, haurà de mostrar i posar a disposició 

del Jurat les pedres que hagi de llançar. Si el Jutge-Àrbitre observa alguna 

anomalia a les pedres, podrà obligar al foner a llançar les oferides por 

l’Organització, o les d’un altre foner, i si es negàs, l’exclourà de la competició. 
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IV 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ, LLANÇAMENTS NULS. 

LLARGA DISTÀNCIA 

 

1.- Ordre de llançament. 

 

Els participants faran els seus llançaments per ordre d’inscripció a la fulla de 

l’Acta Oficial de la Competició, a cada una de les voltes. **** (Cada concursant 

podrà efectuar 2 sèries de 2 tirs cada una. Els que aconsegueixin algun 

impacte, disposaran d’un llançament més de millora). Excloure aquest paràgraf; 

o deixar-lo com està però incloure per distancies llargues superiors a 60 

passes.  

A determinades competicions, amb autorització federativa, es podran llançar 

sèries de 5 tirs, sense dret a millora. 

Per distancies curtes (15, 30, 45 passes) en la actualitat son: 

2 rondes de 5 llançaments a curta distància i 

1 ronda de 5 llançaments a llarga distància 

 

2.- Assaig llançament.   

 

En el terreny de la competició, cada foner pot, si això és possible, realitzar un 

assaig de llançament, en pla de prova sense validesa de puntuació . Aquests 

assajos es faran per ordre d’inscripció, baix la supervisió dels jutges. Una 

vegada començada oficialment la competició, no es permetrà cap tipus 

d’assaig, ni en el terreny de tir ni en els seus voltants.  

 

3.- Llançaments. 

 Es llançarà des de l’interior de la gàbia reglamentària, o darrere de la taula de 

nul, i es començarà el llançament des d’una posició estacionària, a indicació del 

Jutge Principal. 

  

4.- Altres vestimentes.  

No es permetrà als participants l’ús de guants de protecció, tampoc l’ús de 

dispositius de cap classe que d’alguna manera puguin servir d’ajuda al 

llançament. L’ús de benes o d’esparadrap a la mà i al canell estarà permès 

sempre que sigui es cas de necessitat per cobrir una ferida oberta o un tall. Les 

“benes al canell” estan permeses. 

 

5.- Noves incorporacions. 

Una vegada iniciada la competició, de la categoria corresponent, no es 

permetrà la incorporació de cap altre concursant que no s’hagués presentat a la 

convocatòria del Jutge abans de començar la tirada, encara que estigués 
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prèviament inscrit. En cas de retràs justificat el Jutge Àrbitre podrà autoritzar la 

incorporació del foner a la ronda que s’estigui disputant. 

 

6.- Renúncia llançament.  

Si el concursant renuncia a efectuar algun dels intents de que disposa, se’l 

considerarà com llançament NUL, excepte que per causa justificada, a judici 

del Jutge Àrbitre. 

 

7.- Caiguda de la diana . 

Si la diana, com a conseqüència d’un impacte, caigués, no es considerarà nul 

el llançament. Si s’ha pogut constatar el resultat d’aquesta tirada, es puntuarà 

de la forma reglamentada. Si no és així es repetirà el llançament després 

d’esser posada en condicions la diana. 

 

8.- Recollida de pedres.  

Per a la recollida de les pedres, un cop finalitzada una ronda o tirada, per 

motius d’ordre i seguretat, s’haurà d’esperar a l’autorització del Jutge Principal 

o del Jutge Àrbitre, o en tot cas quan heu indiquin ells.  

LLANÇAMENT NUL: 

Es considerarà nul, i així ho declararà el Jutge , quan es produeixi una 

d’aquestes circumstàncies: 

 

9.- Temps de llançament. 

El foner es torba més d’un minut en llançar des del moment en que és 

autoritzat pel Jutge. Si es repeteix aquest fet dues vegades en un mateix 

concurs, el Jutge-Àrbitre l’haurà d’excloure  de la competició, encara que la 

puntuació aconseguida  fins aquest moment serà vàlida. Si en el moment de 

col·locar la pedra o pilota a la fona, aquesta cau, abans de començar la 

giravolta, o haguem començat a voltar i no haver fet més de 2 voltes; el foner 

podrà tornar a col·locar-la una vegada més, mentre no superi el temps màxim 

permès. 

 

10.- Trepitjar taula. 

El concursant trepitja la línia o taula de nul o toca el sòl amb qualsevol part del 

cos per davant de la línia de nul, durant o després del llançament. 

 

11.- Copejar taula. 

La pedra copeja qualsevol part de la gàbia quan realitza el llançament, surt 

lateralment o cap enrere…. 

 

12.- Caiguda fora. 

En llarga distància la pedra cau fora del sector senyalat. (veure fig.1) 
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13- Interrupció doble. 

 

El foner interromp per dues vegades la giravolta de la pedra desprès d’haver 

estat autoritzat a llançar. 

 

14.- Caiguda de la pedra quan es col·loca a la fona. 

 

S’autoritzarà a repetir l’intent al foner, per una sola vegada, si li cau la pedra 

quan la col·loca a la fona. 

 

PUNTUACIONS 

15.- Puntuacions 

A puntuació del concurs es farà de la següent manera: 

Distància    Quadre     Diana 

30 passes    1 punt     2 punts 

45 passes    2 punts     4 

punts 

60 passes    2 punts     4 

punts 

En tota competició en la qual intervinguin dues distàncies es manté la mateixa 

proporció de puntuació. 

 

16.-  Puntuació Zero.  

Tot llançament fallit o nul puntuarà zero. 

 

REGLES PER A LLARGA DISTÀNCIA 

 

17.- Mesurament llançaments. 

Cada foner llançarà  cinc pedres, una a cada sèrie. 

Serà considerat el millor llançament de cada foner. De qualsevol manera es 

mesuraran i s’anotaran cada un d’ells, en previsió de possibles desempats. Els 

mesuraments es faran en metres i centímetres al parell inferior. 

 

18.- Com s’ha de mesurar. 

Els llançaments seran  mesurats pels jutges comptant la distancia existent 

entre l’interior de la línia de nul fins el lloc on quedi la pedra immòbil. De la 

pedra comptarà la part més pròxima al punt central de llançament (veure fig. 1). 

 

19.- Si la pedra es romp.   

En el cas de que la pedra, quan colpegi contra el sòl, es rompi en dos o més 

trossos, es tindrà en compte pel mesurament, el més gros d’ells en tampany 

que pugui esser identificat pels jutges. 
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20.- Numeració de les pedres. 

La identificació de les pedres en aquesta modalitat es farà enumerant-les 

d’acord amb el dorsal del concursant i número d’intent. Així, el dorsal número 3 

en el seu segon llançament haurà de llançar la pedra número 3-2. 

L’organització haurà de facilitar al jutge els mitjans necessaris per aquesta 

senyalització. 

 

21.- Protecció dels jutges de caiguda. 

Els jutges de caiguda, un o dos, estaran degudament protegits contra l’impacte 

de les pedres. 

 

22.- Llançament vàlid. 

Per què el llançament sigui considerat vàlid, la pedra haurà de quedar immòbil 

dins el sector senyalat, d’acord amb les mesures de la figura 7. Si la pedra toca 

la línia es considerarà nul el llançament. 

 

Resum de les tirades actuals en quant a distàncies i modalitat: 

   PEDRA       PILOTA 

Homes 

 2 rondes de 5 pedres a 30 passes  4 rondes de 5 pilotes a 20 

passes 

 1 ronda de 5 pedres a  45 passes 

Dones i Nins  

 2 rondes de 5 pedres a 10 metres  4 rondes de 5 pilotes a 15 

passes 

 1 ronda de 5 pedres   a 15 metres 

    Les mesures son: 1 passa igual a 0.65 metres 
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V 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

DESEMPATS : PUNTERIA I LLARGA DISTÀNCIA 

PUNTERIA 

 

1.- Primer empat. 

 

A la modalitat de punteria si es produeix un empat per un lloc qualsevol de la 

classificació, es classificarà amb preferència el concursant que  hagi aconseguit 

més dianes al llarg de tota la competició. 

Nota Aclaridora  

Per exemple, en un concurs sobre 30 passes: 

  1º 2º 3º 4º 5º  Total 

Foner A          F F 2 F F  2 punts 

Foner B  1 1 F N N  2 punts 

En aquest cas el desempat es produeix a favor del concursant A perquè  té 

major número de dianes que el B. 

 

2.- Segon desempat. 

 

 Si encara subsistís l’empat, per tenir igual número de nuls ambdós foners, 

guanyarà o es classificarà preferentment el que hagi tingut menys intents nuls 

durant la competició. 

 

3.- Tercer desempat. 

 

Si encara subsistís l’empat, s’efectuarà, si és pels tres primers llocs, uns 

llançaments suplementaris de tal forma que es fan tres llançaments a la 

distància curta que s’hagi competit, i aquests punts no  sumen al resultat final 

de la competició, però si determinen l’ordre de la classificació del concurs per el 

qual es desempata, tenint en compte els punts enumerats anteriorment 1.-  i 2-. 

 Es pot tornar donar el cas de nou empat, i es desfarà en nous llançaments 

amb un màxim de dos llançaments més; el primer  per punts i el segon, si cal, 

per proximitat. 

L’ordre de llançaments es el mateix ordre d’inscripció de la prova. 

 

4.- Altres empats. 

 

Si és pels restants llocs se’ls classificarà exaequo. 

DISTANCIA: 
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5.- Desempat. 

  

Comptarà pel desempat el segon millor tir o el tercer, si fos necessari. Si 

encara subsistís l’empat, s’efectuaran un o varis llançaments suplementaris fins 

aconseguir desempatar. Pels restants llocs, es classificaran ambdós exaequo. 

RECLAMACIONS: 

 

6.-Procediment. 

 

Tota reclamació referent al desenvolupament de la competició, es dirigirà en 

primera instancia verbalment al Jutge-Àrbitre. En cas de disconformitat es 

reiterarà per escrit, acompanyada d’un dipòsit de 10 Euros , que seran tornats 

en cas d’esser acceptada la reclamació. Es podrà entregar immediatament 

quan es produeixi l’anomalia objecte de reclamació i, com a màxim, 10 minuts 

després d’haver acabat la competició. Els organitzadors no entregaran els 

trofeus fins que no hagi transcorregut aquest termini, o fins que no s’hagin 

resolt les reclamacions presentades. 

 

7.- Observacions. 

 

Malgrat les coses  descrites, els participants, i només ells, podran fer 

observacions als jutges, sempre que utilitzin el llenguatge i el to acceptables. 

Tota reclamació personal de forma incorrecta, a judici del Jutge-Àrbitre, 

suposarà l’exclusió total del foner, a tots els efectes, del concurs en que es 

produeixi i la notificació al Comitè de Competició federatiu. 
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VI 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

PROVES COMBINADES. COMPETICIÓ PER EQUIPS 

 

1.- Classificació combinada. 

 

Els organitzadors podran convocar concursos o proves a base de vàries 

distàncies, sumant els punts aconseguits en ambdues, per tal d’establir una 

classificació combinada. Per exemple 30 i 45 passes o bé 30 i 60 passes, o 

qualsevol combinació de distàncies reglamentàries. 

A nivell de campionat també es pot considerar la combinació de probes de 

pedra i pilota. 

 

2.- Competició per equips. 

 

Si es dona el cas, hi pot haver competicions a nivell masculí, a nivell femení i a 

nivell d’infants 

2.1 Es podran disputar a les distàncies de 15 ó 30 passes. (30 passes homes, i 

15 passes per dones i nins). 

La primera distància es reservarà per competicions amb pilota o de categoria 

“menors”. A les tirades a 30 passes podran participar de manera indistinta o 

simultània homes, dones i menors, admetent-se equips mixts. 

Els equips es formaran amb un mínim de quatre i un màxim de cinc 

components. 

2.2 Per establir la puntuació es sumarà la puntuació dels quatre primers 

integrants de l’equip que més bona puntuació hagin fet. 

2.3 En els casos d’empat prevaldrà l’equip que hagi aconseguit més dianes i si 

continua l’equip del cinquè foner del qual en ordre de puntuació hagi assolit 

més punts. Si persisteix l’empat es classificarà  davant l’equip dels empats, el 

foner del qual tingui major puntuació. En darrer extrem un dels foners de cada 

equip desempataria amb un o més llançaments suplementaris. 
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VII 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

DEFINICIO D’AFICIONAT I PREMIS 

 

1.- Esport-aficionat. 

 

L’esport de Tir amb Fona es defineix com aficionat, és a dir, que qui el practica 

competeix per amor a l’esport, com a mitjà d’esplai, sense cap interès per 

obtenir beneficis materials d’aquesta competició. 

 

2.- Exclusió de premis en metàl·lic. 

 

En conseqüència, no es permetrà, en cap tipus de competició, la disputa de 

premis en metàl·lic i podent esser sancionats els organitzadors i participants 

que infringeixin aquest precepte. 

 

3.- No es podrà cobrar. 

 

No es permetrà cobrar al participant cap quantitat com a fix de participació. 

Com a màxim, l’organitzador, podrà abonar al participant les despeses que li 

ocasioni els seu desplaçament i estància amb ocasió de la competició. 

 

4.- Trofeus i Premis. 

 

Els organitzadors i Entitats Oficials premiaran als vencedors amb trofeus, 

medalles diplomes, objectes artístics, d’artesania, etc.., però mai amb premis 

en metàl·lic. 

Per tenir opció a trofeu, els foners hauran d’haver aconseguit algun impacte 

durant la competició oficial. En cas contrari, els trofeus passaran a les restants 

categories. 

Cap foner podrà optar a més d’un trofeu per tirada. 

 

5.- Trofeus per locals. 

 

A cada tirada l’Organització entregarà trofeu a cada un dels tres primers, de les 

tres categories establertes. Aquests trofeus tindran la consideració d’oficials. 

L’Organització podrà disposar de trofeus addicionals, destinats a foners locals, 

procurant mantenir la lògica preferència en quant a valor i categoria pels 

oficials. 

Els foners locals que aconsegueixin trofeu oficial, hauran d’acceptar-lo i 

renunciar al trofeu local, que eventualment pogués correspondre’ls. Que serà 

adjudicat al següent local en la classificació. 

En cap cas es podrà adjudicar trofeu a qui no hagi puntuat, en el transcurs de 

la tirada oficial. 
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El Jutge-Àrbitre, d’acord amb l’Organització, podrà deixar deserts, o adjudicar 

els trofeus vacants a foners locals o no, d’altres categories, de forma que sigui 

sempre premiat el mèrit, com a puntuació obtinguda, posat en la categoria amb 

més participants, etc. i no altres consideracions. 

 

6.- Sancions. 

Podrà ser sancionat el foner que vulneri els punts 1 i 2 d’aquest Capítol , 

seguint el procediment disciplinari establert.  
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VIII 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

COMPETICIONS PER DONES I MENORS. 

 

1.- Reglamentació. 

  

Aquestes competències es regiran pel que està preceptuat en el present 

Reglament en tot el seu articulat; no obstant, es tindran en compte les següents 

coses: 

 

2.- Classificació i trofeus. 

 

Les participants femenines majors, actuaran a les distàncies de 10 i 15 metres 

equivalent a 15 passes i un pam, i 23 passes i un 3 dits respectivament. 

 

3.- Menors fins  a 16 anys. 

 

Els menors de 16 anys, incloent els d’aquesta edat, competiran a la mateixa 

distancia que les fèmines majors. La modalitat de llarga distància no sofreix 

variació. 

Dins aquesta categoria de Menors s’hi pot incloure les noves subdivisions 

segons edat escolar (Aleví, Infantil, Cadet), i també si es dona el cas en més 

subdivisions com pugui esser de nins i nines. Perquè surti efecte tots aquests 

nous grups, se sobre-entén que hi ha d’haver suficientment quòrum de 

persones per establir aquestes noves categories a nivell de prova individual. En 

tot cas i a nivell de campionat, al final si que es podrà fer un reconeixement 

explícit si cal. 

 

4.- Menors amb majors. 

  

Els “menors” no podran, en cap cas, competir amb els de la categoria superior, 

llevat en competicions per equips. 

 

5.- Puntuacions. 

Les puntuacions que s’aplicaran seran les fixades igual que els homes de 30 i 

45 passes.  
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IX 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

RÈCORDS 

 

1.-Llibre oficial. 

 

El col·legi Oficial de Jutges de Tir amb Fona durà el corresponent Llibre Oficial 

de Rècords, amb l’objecte d’anotar les màximes puntuacions i distàncies que 

es vagin aconseguint amb el transcurs dels anys. 

 

2.- Registre. 

 

Es durà el registre per a les següents modalitats: 

15 passes (suma de puntuació de 5 tirs) 

30 passes (suma de puntuació de 5 tirs) 

45 passes (suma de puntuació de 5 tirs) 

60 passes (suma de puntuació de 5 tirs) 

90 passes (suma de puntuació de 5 tirs) 

Combinacions de 15 + 30, 30+45 i 30+60; 15+15+30; 30+30+45 

Llarga distància . S’anotarà la distancia aconseguida en metres i centímetres, al 

parell inferior. 

 

3.- Homologació. 

 

Al final de cada trimestre el C.O.J.F.T homologarà les marques que superin o 

igualin a les inscrites en el Llibre Oficial i que s’hagin aconseguit en condicions 

reglamentàries, en el transcurs de competicions oficials, controlades per Jutges 

del Col·legi Oficial. 

 

4.- Exclusió homologació. 

 

No s’homologarà ni es donarà consideració de rècord a cap altre tipus de 

modalitat o distancia dels ressenyats. 

 

5.- Diploma oficial. 

Tot foner que iguali o aconsegueixi algun rècord, rebrà un Diploma Oficial 

acreditatiu d’aquest, quan acabi l’any. 
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X 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

MODIFICACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT 

 

1.- Persones i organismes competents. 

 

Podran proposar modificacions al vigent Reglament: 

a. Els foners, per mediació d’una proposta que ha de comptar amb la firma 

de la meitat més un del foners censats a l’any en curs. 

b. La Federació Balear de Tir amb Fona, mitjançant proposta que haurà de 

comptar amb la firma d’un terç dels Membres de la Junta Directiva. 

c. El col·legi Oficial de Jutges de Tir amb Fona, mitjançant proposta que 

compti amb l’aprovació de la seva Junta Directiva, per majoria. 

2.- Termini de presentació. 

 

Aquestes propostes podran presentar-se com a mínim un més abans de 

l’assemblea que hagi de debatre els canvis. 

 

3.- Aprovació o rebuig. 

 

La Federació Balear de Tir amb Fona es reunirà en Assemblea ordinària o 

extraordinària i aprovarà o rebutjarà les propostes mitjançant votació entre els 

seus components. 

 

4.- Incorporació de les modificacions. 

 

Les modificacions que siguin aprovades, entraran en vigor als quinze dies de la 

seva aprovació en Assemblea.   
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ANNEX II 

 
G07234669 

federaciotirdefona@gmail.com 

https://tirdefona.es/ 

C/Uruguai s/n Velòdrom Illes Balear 

070010 – PALMA 

 
Calendari de la Lliga de Mallorca de Tir de Fona 2022 

 
 
08 Gener 2022 (Dissabte): 15-30’ hores, al Col·legi Son Basca, de Sa 
Pobla.  PEDRA. Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
23 Gener 2022 (Diumenge). 10 hores.- Tirada de Sant Sebastià, al Parc de sa 
Riera, Palma. PILOTA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
06 Febrer 2022 (Diumenge). Tirada del Jamón.  
Organitza: Espanya Hoquei Club. 
 
20 Febrer 2022 (Diumenge). Tirada de Sineu. PEDRA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
27 Febrer 2022 (Diumenge): Tirada de Llucmajor. PEDRA. Camp de Futbol. 
10-30’ hores. 
Organitza: C.F. Llucmajor. 
 
01 Marc 2022 (Dimarts):  Diada de Illes Balears. PILOTA i Taller de Tir de 
Fona. Parc de la Mar – Palma. 
Organitza: Federació Balear Tir de Fona. 
 
03 Abril 2022  (Diumenge): 11-00’ hores, a Ca n’Arabí, de 
Binissalem.  PEDRA.  
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
30 Abril 2022 (Dissabte): 17-00’ hores, Tirada Fires i Festes de Sóller, al 
Camp Municipal d’Esports Jaume Oliver i Sastre, de Sóller. PEDRA. 
Organitza: C.C.D.S. 
 
08 Maig 2022 (Diumenge): 11-00’ hores. Avinguda Es Cocó de Lloseta. 
PEDRA. 
Organitza: C.F. Lloseta. 
 

mailto:federaciotirdefona@gmail.com
https://tirdefona.es/


ACTA 2 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FEDERACIÓ BALEAR TIR DE FONA 

32 

 

04 Juny 2022 (Dissabte): Binialí. PILOTA.  
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
19 Juny 2022 (Dissabte): Tirada Collerense. Coll den Rabassa. PILOTA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
26 Juny 2022 (Dissabte): Tirada Sant Joan. PEDRA 
Organitza: Son Servera. 
 
02 Juliol 2022 (Dissabte): Tirada de s’Aranjassa. PEDRA. 
Organitza: Club Foners de Mallorca. 
 
03 Juliol 2022 (Diumenge): 10-30’ hores, al Pavelló d’Esports de 
Campanet.  PEDRA. 
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
16 Juliol 2022 (Dissabte): 17-00’ hores, al Col·legi Son Basca, de Sa Pobla.  
PEDRA. 
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
17 Juliol 2022 (Diumenge): Tirada del Carme. PEDRA, tirada ala mar. 
Organitza: Son Servera. 
 
23 juliol (Dissabte): Tirada Sant Jaume a Manacor. 
Organitza: Mc Colins. 
 
30 Juliol 2022 (Dissabte): Tirada de Sant Jordi. PEDRA. 
Organitza: Club Foners de Mallorca. 
 
13 Agost 2022 (Dissabte):  18-00’ hores, XLIIª Tirada Ciutat de Sóller, al 
Camp Municipal d’Esports Jaume Oliver i Sastre, de Sóller. PEDRA. 
Organitza: C.C.D.S. 
 
03 Setembre 2022 (Dissabte): 17-00’ hores: XXIIIª Tirada Festes de Fornalutx, 
al Camp de Tir de Sa Comuna, de Fornalutx. PEDRA. 
Organitza: C.C.D.S. 
 
28 Agost 2022 (Diumenge): 11-00’ hores. Tirada Festes Patronals de Lloseta. 
Avinguda Es Cocó, de Lloseta. PEDRA. 
Organitza: C.F. Lloseta. 
 
11 o 18 Setembre 2022 (Diumenge): Tirada de Sa Coma. PEDRA. 
Organitza: Club Foners de Mallorca. 
 
17 Setembre 2022 (Dissabte): 17-00’ hores, VII Trofeu Josep Sanchis, al Parc 
de Sa Riera (Pistes de voleibol). PILOTA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
01 Octubre 2022 (Dissabte): 16-00’ hores, a la Plaça Església, de 
Binissalem.  PILOTA 
Organitza: C.F. Sa Pobla. 



ACTA 2 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FEDERACIÓ BALEAR TIR DE FONA 

33 

 

 
22 o 23 Octubre 2022 (Dissabte o Diumenge): Tirada Fira d’Esports a Inca. 
Organitza: Mc Colins. 
 
Pendents de data i confirmació: 
 
? Tirada Santa Càndida (Mitjans Agost). PEDRA. 
Organitza C.F. Llucmajor. 
 
 
? Tirada Fires Llucmajor – PEDRA. (Començament Octubre). 
Organitza C.F. Llucmajor. 
 
? Fira Esclata-sangs – Novembre – PEDRA.  
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
?  Capocorb. PEDRA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
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Calendari de la Lliga de Menorca de Tir de Fona 2022 
 
Lloc: Camp de Tir de Fona de Sant Lluís.  
Organitza: UEM Menorca. 
Diumenges. 
 
Modalitat Pedra, totes les categories: 
 
Diumenge, 23 de gener a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 20 de febrer a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 27 de març, a les 11-00´ hores. 

Diumenge, 10 d’abril,  a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 29 de maig, a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 26 de juny,  a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 25 de setembre, a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 23 d’octubre,  a les 11’00´ hores. 

 

 
Modalitat Pilota totes les categories: 
 
Diumenge, 27 de novembre, a les 11:-00’ hores. 

Diumenge, 11 de desembre, a les 11-00’ hores. 
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Calendari de la Lliga d’Eivissa de Tir de Fona 2022 

??? 
Pendent rebre calendari provisional de tirades. 
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Tirada Llarga Distància 
 

Diumenges 6, 13 o 20 de novembre.- CIR 14 de Palma 
Organitza: Federació Balear Tir de Fona  
 

Lliga Balear per equips 2022 
 

Diumenge 24 d’abril 2022.- MENORCA.- Pista d’Atletisme de Maó. PILOTA. 
Organitza: Federació Balear Tir de Fona amb col·laboració UEM. 
 
Diumenge 29 de maig 2022.- MALLORCA.- Son Pardo 
Organitza: Federació Balear Tir de Fona amb col·laboració club de Mallorca. 
 
Diumenge 16 d’octubre.- EIVISSA 

Organitza: Federació Balear Tir de Fona amb col·laboració JASA. 
 
L’entrega de premis es farà dia 1 de març del 2023 aprofitant la Diada del 
Poble Balear. 
 
 

Campionat Balear individual modalitat pedra 2022 
 

Diumenge 27 de novembre de 2022.- Hipòdrom Son Pardo. 
Organitza: Federació Balear Tir de Fona.  
 
 

Campionat Escolar 2021-22.- Organitza FBTF 
 

Dissabte 30 abril de 2022.- Final campionat escolar de Mallorca a Son Ferran. 
Dissabte 14 de maig de 2022.- Campionat Balear Escolar a Son Ferran. 
  

Palma 12 de març de 2022 
La Secretària                 

                                
Magdalena Humbert Pons                    Vist i Plau El President   

                                                                  
Signat: Alberto José Comas Riutort 

 


