
 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT 

Carrer de Bellido, 8 CP 46900 Torrent (València) 
Telèfon i fax: 96 158 14 04 
 gestion@fallesdetorrent.es 
secretaria@fallesdetorrent.es 

CIF Q4601328J   
 

XLII CAMPIONAT FALLER TRUC CABEROT  
I 

XX  COPA FALLERA DE TRUC 
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT 

 
BASES 

 
1. La Junta Local Fallera convoca el XLII CAMPIONAT DE TRUC CABEROT I 

LA XX COPA DE TRUC JUNTA LOCAL FALLERA i convida totes les co-
missions falleres de Torrent a participar-hi. 
 

2. Per a inscriure’s en estos campionats cal omplir el full d’inscripció i trame-
tre’n  3 còpies a la Secretaria General de la JLF. El termini d'admissió aca-
ba el dia 10 de juny de 2016 a les 21 hores. 

 
3. La primera partida s’ha de jugar en el casal de la falla guanyadora de 

l’exercici anterior. En cas de força major o no participació de la falla gua-
nyadora, cal jugar-la d’acord a la classificació del campionat de l’any ante-
rior. 
 

4. Cal presentar amb la inscripció la relació de tots els participants que es pu-
guen presentar a les partides tant en el Truc Caberot com en la Copa. Es 
pot modificar o ampliar la relació de participants fins al 15 de juliol a 
les 21 h. Per a este punt cal tindre en compte que no s’admet el cens 
faller. 
 

5. El calendari oficial es dóna a conéixer abans de finalitzar el mes de juliol. 
 

6. Cada comissió participant ha d’enviar UNA PARELLA al concurs, encara 
que no siga necessàriament sempre la mateixa parella la que jugue. És to-
talment imprescindible que els jugadors s’identifiquen amb el DNI, abans 
de començar la partida, als àrbitres membres de JLF.  
 

7. El XLII CAMPIONAT DE TRUC CABEROT es juga pel sistema de LLIGA, 
és a dir, tots contra tots i a una sola volta. Les partides es disputen el di-
lluns i el dijous a les 20.30 hores, tenint en compte 15 minuts de cortesia. 
Actuen com a àrbitres els membres de JLF. Depenent de les comissions 
participants es poden augmentar els dies a jugar. 
 

8. La XX COPA DE TRUC JUNTA LOCAL FALLERA s’ha de disputar així que 
acabe el Campionat de Truc Caberot i es juga pel sistema eliminatori de 
COPA. Cal que hi participen OBLIGATÒRIAMENT les 16 primeres falles 
classificades en el Truc Caberot, d’acord amb l’horari que marque la JLF. 
 

9. En cas que els participants en el TRUC CABEROT no siguen suficients per 
a completar un quadre eliminatori des de huitens, s’han de classificar totes 
les comissions que han jugat en eixe campionat i la comissió campiona del 
TRUC CABEROT passa directament a la fase següent. 
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 La final es juga el dia de l'entrega de premis en la data que la JLF 
comunique. 
 

10. L'emparellament de les eliminatòries s’ha de correspondre amb el lloc en la 
classificació final del Campionat Caberot, és a dir la primera contra l'última. 
 

Exemple: el 1r contra el 16é, el 2n contra el 15é, i així successivament. 
 

11. Cada partida consta de 3 cotos i cada coto de 2 cames i cada cama de 18 
pedres. Cal assignar UN PUNT a la parella guanyadora. Quan una parella 
aconseguix fer els dos primers cotos seguits i guanyats, queda NUL el ter-
cer i per tant eixa parella és guanyadora de la partida. 
 

12. La suma total dels punts aconseguits per la parella participant de cada co-
missió, donarà la quantitat aconseguida per esta i serà campiona la que 
més punts totalitze al final de totes les partides. 

 
13. Quan al finalitzar el Campionat una o diverses comissions estiguen empa-

tades a punts per a QUALSEVOL LLOC, el criteri per a desempatar és el 
següent: 

 Primer. Resultat durant el campionat d’eixes falles entre si quan empa-
ten dos falles. 

 Segon. Si empaten tres o més falles, es resol per diferència de cames 
guanyades i perdudes entre si. 

 

14. S'entén que la jugada de JOC FORA, només afecta el coto que es juga i 
MAI la partida completa. Quan es juga LA FALTA, la parella guanyadora 
s’emporta les pedres que li falten per a guanyar la cama a la parella que en 
eixe moment té més pedres. 
 

15. En acabar cada partida cada jugador ha de signar amb l'àrbitre de la JLF 
l'acta de la partida  i en el revers de l’acta s’han d’anotar les observacions 
de qualsevol incidència extraordinària. Una vegada finalitzada la jornada en 
joc, els membres de l’executiva han de comprovar que els participants es-
tan inscrits en el campionat. Si algun participant no ha sigut inscrit per la 
seua falla, es dóna per perduda la partida si ha sigut guanyador i cal que 
done el punt a l’altra comissió. A més la falla és sancionada amb la pèrdua 
d’un punt addicional i amb el pagament de 50 €. Si una mateixa comissió 
reincidix, és desqualificada, s’anul·len les partides que ja ha jugat i és san-
cionada amb 50 € més i amb la no participació en la següent edició del 
campionat. De la mateixa manera cal actuar en el cas del Campionat de 
Copa de Truc.  En cas que es done esta situació, cal comunicar-ho a la fa-
lla implicada per escrit abans del començament de la següent jornada en 
joc. 

 

16. No assistir a qualsevol de les partides dins del temps establit per al comen-
çament implica l’aplicació de les sancions següents: 
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 La primera vegada que ocórrega, la comissió infractora ha de ser sanci-
onada amb la pèrdua de la partida, més un punt de penalització i la 
quantitat de 50€ a descomptar de la fiança. 

 

 Si la comissió reincidix, la comissió ha de ser desqualificada del campi-
onat en curs, ser sancionada amb els punts d'Activitat Fallera que esta-
blisquen les bases d’este concurs i cal descomptar-li 50 € més, també a 
descomptar de la fiança. 

17. Si una o diverses comissions són desqualificades, han de ser anul·lades 
les partides i els resultats de totes les partides que han jugat durant el 
Campionat.  

 
18. Tota falla participant que siga desqualificada no pot obtindre els punts cor-

responents d’Activitat Fallera que atorguen les bases d’este concurs i no 
pot participar en l’edició següent.  
 

19. Com en el Campionat de TRUC CABEROT, aquella comissió que no es 
presente a jugar la partida de la Copa, ha de ser sancionada amb 50 € i no 
pot jugar en la Copa de l’any següent. 
 

20. A la comissió o comissions que pel seu comportament alteren el desenrot-
llament normal del campionat, se’ls ha d’obrir un expedient que analitze la 
Comissió d’Incidències de la JLF, la qual ha de determinar la sanció que 
crega oportuna en funció de la gravetat del fet. 
 

21. Els guardons establits per la JLF consistixen en un palet per als classificats 
en primer, segon i tercer lloc, així com un palet a la comissió campiona de 
la Copa. 
 

22. Tant els palets com l'entrega d’altres guardons s’ha de fer en el casal de la 
comissió guanyadora del Truc Caberot. La JLF ha de comunicar a les co-
missions participants tant el dia com l'hora de l'acte. 
 

23. Com cada any abans de l’entrega de guardons es farà un sopar de germa-
nor per a aquelles comissions participants en el Campionat, així com també 
es farà entrega d’un detall a la fallera major de les distintes comissions, ac-
te en el qual ens agradaria que foren presents totes les comissions partici-
pants. 
 

24. El fet de participar en el present campionat suposa la total acceptació de 
totes i cada una de les presents bases. 

 
Observacions: 

Bases aprovades en el ple de presidents del 19/05/2016. 

Bases revisades per l'ús del valencià.  


