Junta Local Fallera de Alfafar – Anex parxís
ANEX PARXÍS
BASES CONCURS DE PARXÍS
(MAJOR E INFANTIL)
1) No es permet parlar ni opinar a qualsevol persona aliena a la partida.
2) Se podrà parlar o aconsellar entre companyers.
3) En el moment que se meneja fixa no se podrà rectificar.
4) Si la partida comença amb un 5, se trauran dos fixes.
5) Quan ixca un 5 és obligatori traure fixa.
6) Quan se tinguen totes les fixes fora e ixca un 6, se contaran 7.
7) Quan ixquen tres 6 seguits, la fixa torna a l’eixida, excepte quan estigues dins
de les últimes caselles colorejades d’entrada a casa i quan en la segona tirada no
s’ha menejat fixa.
8) S’enten com a casa a les últimes 7 caselles que estan colorejades amb el color
del participant.
9) No és obligatori menjar fixa.
10) Quan se menje fixa se contaran 20.
11) Quan se tinga un pont e ixca un 6 és obligatori obrir.
12) Només se considera pont si les fixes son del mateix color. Si no ho son, se pot
passar.
13) Quan se fique la fixa dins, se contaran 10.
14) Quan un component de la parella fique totes les fixes dins, seguirà jugant amb
les del seu companyer/era, no contànt-se éste les 10 últimes del seu
companyer/era.
15) La parella guanyadora conseguirà 2 punts per partida guanyada. En cas
d’empat entre dos o més parelles, contarà el nombre de fixes que cada parella
haja ficat a “casa” en el total de partides jugades.
16) Se prega als participants guarden la deguda compostura i el degut respecte a
l'adversari i públic en general, pel bon desenrrollament de les partides.
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17) Solament es podrà utilizar el material proporcionat per J.L.F.A, quedant
expresament prohibit la utilizació de cubilets, fixes o daus que no siguen els de
Junta. La no observació d’este punt, suposarà la desqüalificació de la parella
infractora.
18) Els participants acataran la decisió de la Junta Local, en cas de dubtes, durant
el transcurs del joc.
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