
Activitats alternatives i allotjament: 

 Escapada rural en família.  

 Visita a Oliveres mil·lenàries (ruta de l’Oli). 

 Senderisme actiu i cicloturisme. 

 Descobreix el  Reial Santuari Verge Font de la Salut 
(2 € visita guiada).   

 Tallers del procés d’elaboració de l’oli, formatges i 
degustació de vins. 

 Contemplar les estrelles (activitat grupal). 

 Visitar poblacions importants (Morella, Peníscola,...) 

 Curs d’iniciació al Golf o Pàdel en Panoràmica (15-
10 €).     
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Barri d’Anroig (Xert) 

687 472 516 

Sant Jordi - 964 49 30 72 

A 7 km de Traiguera. 



- Que és el trinquet amb frare? 
 

El trinquet amb frares és un recinte de joc indirecte 

amb dues parets laterals (muralla), tant a l’esquerra 

com a la dreta, de manera que està completament 

tancat, ja que també compta amb una grada coberta 

per al públic en la part de darrere, de manera que es 

pot jugar de rebot. 

El nom de trinquet amb frares ve donat perquè als 

angles de les dues muralles amb la paret del frontis hi 

ha un bisell, anomenat frare pel seu paregut amb un 

monjo vestit amb caputxa. 

La distribució geogràfica del joc a frares ha estat 

sempre la zona nord de Castelló, així com alguna 

població del sud i oest de Tarragona. 

 

- Objectius del I Autonòmic de Frare – Diputació 
de Castelló: 

 

 Reactivar la pilota als pobles del nord de Castelló, recuperant la 

modalitat autòctona de la zona. 

 Promocionar i normalitzar la modalitat del frare. 

 Coronar al campió autonòmic de Frare. 

 

- Inscripció al campionat: 
 

Els 10 € de la inscripció inclouran la participació en el torneig, la 

samarreta roja i blava del campionat i l’esmorzar del dia de 

competició. 

El termini d’inscripció es tancarà quan s’òmpliguen les places per a 

cada categoria, tramitant-se les mateixes directament en la FPV. Els 

interessats hauran d’enviar el corresponent full d’inscripció a 

campionats@fedpival.es 

 

 - Normativa del campionat: 
 

 El traure s’ha d’efectuar des de darrere de la línia de treta sense 

poder sobrepassar-la fins que la pilota sobrepasse la citada línia de 

treta. 

 La teulada de la grada dels fons i les escales faran rebot per a 

seguir jugant. La pilota que es queda parada al públic caldrà jugar-la 

de bo, llançant‐la i pegant‐li a l’aire o primer bot. 

 La treta inicial es farà per sorteig, fent el traure posteriorment qui 

aconseguisca fer el punt. 

 La tela metàl·lica serà considerada falta. 

 La competició s’organitzarà per sistema de lliga. De manera que es 

jugaran diverses partides dins el mateix grup. S’intentarà fer grups 

de 5 equips o jugadors. 

 Les partides, tant en parelles com individuals (categoria infantil i 

cadet) es jugaran a 15 punts. Si hi haguera més inscripcions que 

places, les partides es jugarien a 11 punts. 

 Es donaran trofeus als guanyadors de totes les categories, així com 

unes distincions especials als campions de la màxima categoria. 

 

- Categories de joc: 
 

Es convocaran inicialment: 

 Categoria escolar: amb pilota de 

badana adequada a la seua edat. 

 Categoria federada masculina i 

femenina: per jugadors ja 

experimentats.  

 Categoria recreativa: per aficionats, 

veterans o equips mixts. 

 Categoria d’inclusió: per persones 

amb diversitat funcional.  
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