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Observacións: 
 

 A/o mestra/e responsábel ten que estar presente durante toda a 
sesión. 

 

 Todo o material para a realización do obradoiro será facilitado polo 
Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. 
 
 

 
Sesións: 
 
Sesión 1:  Porca e o pino 
 
Sesión 2:  Billarda 
 
Sesión 3:  Zancos e aros ou peóns 
 
Sesión 4:  Pillas (entre outras) o cazador, o pano do río e o chourizo   
        envelenado 
 
Sesión 5:  Xogos de mesa: mentirán e muíño 
 
Sesión 6:  Bolos e birolla 
 
Sesión 7:  Enredos: xoguetes e inxenios musicais. 
 
Sesión 8:  Xogos bailados 
 
Sesión 9:  Tabas e xogos de ritmo 
 
Sesión 10:  Rá, chavelo e chave 
 
A continuación achégase unha pequena descrición de cada sesión, para que 
o/a responsábel poida facerse unha idea xeral da actividade. 
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Sesión 1: A porca e o pino 

 
Precísase: Un espazo amplo no que se poidan facer buratos doadamente no 
chan. 
Observacións: Destes xogos dispoñemos dunha proposta pedagóxica que 
podedes descargar de balde en: www.ccpxaquinlorenzo.es 

 

 

A Porca 
 

Trátase dun xogo moi estendido pola provincia, con elementos semellantes ó 

hoquei. 

 
Foi un xogo de nenos e nenas, fundamentalmente xogado no inverno, nun 

espazo aberto e amplo namentres se coidaba do gando. 

  
Os elementos do xogo son un pau (caneira, moca), feito tradicionalmente de 

uceira, de catro a seis cuartas de lonxitude, e unha bola (porca, pino), feita de madeira 

dura e de seis a doce centímetros de diámetro.  

O campo de xogo ten que ser aberto, con tantos buratos (fucha) como 
participantes, repartidos en circo arredor dun central de maior tamaño (celeiro, santo, 
cortello...). 

 
O/a porqueiro/a ten que tentar introducir a porca no santo, en canto o resto 

dos/as xogadores/as tentarán de afastala canto máis lonxe poidan. Se conseguise 

introducila, todos/as deberán trocar a súa fucha, momento en que o/a porqueiro/a 
tentará apoderarse dun destes buratos, deixándolle o seu posto á persoa que fique sen 

el. 
 

Durante o desenrolo do xogo cada xogador/a ten que ter a súa moca metida na 

súa fucha, xa que senón o/a porqueiro/a pódella roubar pasando a ser o/a 

porqueiro/a. 
 

O Pino 
 

Era xogo de mozos, porque a meirande parte das veces era xogo de resolución de 
conflitos entre dous grupos de mozos de aldeas veciñas, a maior parte das veces 

derivado de problemas amorosos. 

 

Ó mesmo que na variante individual os elementos de xogo son as cachonas e a 

porca. 

 
Precísase para o xogo un espazo amplo, nun extremo debúxase unha liña tanto 

máis grande canto máis grande é o campo. Esta liña ou rego chámase liña de corte, e 

o espazo que queda por tras corte. Noutro extremo do campo crávase unha estaca que 

sobresaía do chan entre 15 e 20 centímetros. Esta estaca chámase santo, e á liña 

imaxinaria que debuxa paralela á liña de corte chámase liña de santo. 
 

Para comezar a xogar o equipo atacante sitúase tras a liña de santo e o equipo 

defensor tras a liña de corte. Un dos membros do equipo atacante colle a porca coa 

man alzada e a solta morta, nese momento comeza o xogo.  

 

O obxectivo do equipo atacante é que a porca atravese a liña de corte na 
dirección santo- corte, nese momento o equipo atacante marca un tanto e detense o 

xogo para volver á posición inicial. Hai que lembrar que non hai “foras”,  polo que 

moitas veces estase a xogar na corte, tras a liña de corte, e a porca atravesa a liña en 

dirección o santo, mais isto non vale nada, non é tanto. 
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Para o equipo defensor son dous os obxectivos a acadar. O primeiro, e máis obvio, 

é que o equipo atacante non atravese coa porca a liña de santo. O segundo é conseguir 

que a porca entre por un lado do santo e saia polo outro, nese momento o equipo 

atacante pasa a ser equipo defensor, e o equipo defensor pasa a ser atacante, sen parar o 

xogo.  
 

 

 
Sesión 2: Billarda 

 
Precísase: Un espazo amplo. 
Observacións: Deste xogo dispoñemos dunha proposta pedagóxica que   
podedes descargar de balde en: www.ccpxaquinlorenzo.es 

 
 

 

A Billarda 
 
Aínda que había un xeito de xogar preferente, en cada zona convivían varias 

modalidades de billarda, algunhas comúns ó resto da provincia, outras propias dese 

lugar. 

Precísase para xogar de dous elementos: o palán e a billarda. 

O palán é un pau longo, de entre 50 e 80centímetros, este punto variaba 
segundo os gustos do xogador, e cun grosor en torno ós dous centímetros, o 

importante aquí é que se poida suxeitar comodamente coa man. 

 

A billarda é un pau curto, de entre 14 e 17centímetros de lonxitude, e 

aproximadamente un centímetro de grosor; como é habitual en todos os xogos, as 

medidas van depender dos gustos dos e das xogadoras. 
 

No obradoiro, serán dúas as modalidades escollidas para xogar: a billarda de 

Penaguda e a billarda de Castro Caldelas. 

 

Billarda de Penaguda: 
 

Riscábase unha raia no chan, sobre a que se colocaba un palán sobrante. 

 

Despois decídese quen comeza xogando, quen é o rei. Para elo dende a raia 

lanzan a billarda, e o que máis lonxe chegue é o que comeza. 

 
O rei coloca a súa billarda no traveseiro e canéaa, tentando mandala o máis 

lonxe posible, para elo conta só cun intento. Dende onde chegue, o outro xogador colle 

a billarda coa man e tíraa contra o traveseiro. Se lle dá, convértese no rei. Se non lle 

dá, segue o mesmo xogador de rei anotándose un tanto. 

 
A partida é a 11, 21, 31, 41... tantos, dependendo o número de tantos do 

número de xogadores que estean esperando a xogar. Quen chegue a puntuación 

pactada é o que gaña, quedando de rei na seguinte partida. 
 

Billarda de Castro Caldelas: 

 
Ríscase unha raia no chan onde se pousa a billarda.  

Despois se determinaba a orde de lanzamento dos xogadores. Escollíase algo que 

estivera a certa distancia da raia, unha pedra, unha árbore... Unha vez que tiraran 

todos, a proximidade ó obxecto elixido marcaba a orde de lanzamento.  

 

Quen ten a man, coloca a billarda na raia e canéaa, tentando que chegue o máis 
lonxe posíbel. Para elo dispón de tres intentos para conseguir elevar a billarda e 

zouparlle no ar, de non conseguilo perde a man e pasa o seguinte a tirar. O outro 
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xogador, o que defende, colócase no lugar onde caeu a billarda, xogando por el e polos 

que están a espera para xogar.  

 

O rei situado ó pé da raia aposta o número de paláns que pensa que hai dende  

a raia ata onde caeu a billarda. Esta aposta, para ser gañada, ten que ser igual ou 

inferior ó número de paláns reais.  
  

O que defende, se pensa que hai o número de paláns apostados polo rei, dállos, 

converténdose nos tantos acadados na man. A continuación o rei sae do xogo ata que 

lle volva tocar, o que defende pasa a ser rei, e ó xogador que lle tocara, que estivera 

esperando para entrar a xogar, pasa a ser o que defende. 
 

O que defende, se pensa que non hai o número de paláns apostados, manda 

contar o rei. Se os hai pasan a ser tantos do rei, pero senón pasan a ser os puntos 

acadados tanto polo que defende como polos que están a esperar a xogar. De non 

crerse a aposta, quen conta é o rei. 

  
Ó comezo do xogo establécese unha puntuación, por exemplo 100 tantos. Quen 

chegue a esa puntuación, estea ou non xogando gaña.  

 

 

 
Sesión 3: Zancos, aros ou peóns 

 
Precísase: Un espazo amplo tendo en conta que no chan rodaranse aros de 
ferro, camiñarase con zancos de madeira e bailaranse peóns. 

 

 
Zancos 

 

En tempos íase ó monte a cortar dúas gallas de carballo, procurando que cara ó 

fondo houbese un bo gallo. Debaixo deste deixábase un anaco de pau, tanto máis 
grande canto máis alto se pretendera andar do chan. 

 

Se non encontraban  ramas, servían dous paus dereitos, nos que se cravaban 

uns tacos anchos de madeira. 

 

Pódense facer apostas e competicións para ver quen chega antes a un 
determinado lugar sen caer dos zancos, pero o ordinario era que andaran polo pobo a 

meterse nos charcos, ou a facer a valentía de quen se metía no lugar máis fondo 

dunha lamugueira. 

 
Aros 

 

Para este xogo precisase un aro (ou roucha) dun caldeiro vello, e dun pau que no 

fondo teña un ferro con forma de gancho (ou raño). 
O xogo consiste en ir empuxando o aro co gancho ou guiadeira sen que este 

caia. 

Pódense facer carreiras, circuítos ou pillas con eles. 

 

Peóns 

 
O peón, buxaina, bailarina, sevillana... é un xoguete feito de varias clases de 

madeira torneada, que leva na súa punta un cravo de ferro para que vire con xeito. 

 

Para bailar o peón enrólase unha piola ou baraza (cordón) sobre a capa ou 

barriga deste. A piola pódese enrolar de distintos xeitos. 
 



 6 

Ademais de lanzar o peón, hai moitos xogos que se poden facer con el, despois 

de aprender a bailalo. 

 

 

 
Sesión 4: Pillas 

 
Precísase: Un espazo amplo. 
Na elección do espazo tede en conta que no pano do río é preciso arrastrarse. 
No caso de pavimento de cemento, pódense utilizar colchóns deportivos (catro 
ó sumo), que serán facilitados polo centro escolar. 
Observacións: Nesta descrición de sesión tan só se describen algunhas das 
pillas ás que podemos xogar. 

 

 

O Cazador 
 

É un xogo de pilla no que despois de botalo a sortes un fai de cazador e o resto 
dos e das participantes de coellos.  

 

Para poder coller ós coellos, o cazador utiliza unha bola de trapo, feita con roupa 

vella, que non botaba, e que fai as veces de perdigón. O seu obxectivo é “cazar” a todos 

os coellos. 
 

Os que vai dando coa pelota convértense en cans de caza, que o axudarán a 

cazar ó resto dos coellos. A medida que vai pasando o xogo hai máis cans que coellos. 

Normas: 

 Non se pode saír do terreo de xogo. 

 Só se “caza” dando de cheo coa pelota. 

 O único que pode correr coa pelota na man é o cazador, os cans unha 
 vez que a collen teñen que estar fixar no sitio.  

 A pelota pode ser disparada contra un coello ou ser pasada a outro 
 cadelo ou ó cazador.  

 

O Pano do río 
 

Xógase en dous equipos que deben ter o mesmo número de membros, e este a 

ser posible numeroso. 
 

No terreo de xogo debúxanse dúas liñas paralelas e no medio colocase un 

obxecto que colla nunha man (un canto rodado, unha mazá pequena, un peón sen 

punta) e ós lados, tras da liña, os dous equipos en fila india. Os participantes deben 

numerarse. 

A ‘nai’ é a persoa responsable de dicir un número ó azar e os dous nenos/as que 

teñan ese número deben saír correndo, pasar por detrás da fila do outro equipo e 

voltar a súa fila pasando por embaixo das pernas de todos os seus compañeiros/as e 

coller o canto rodado. O primeiro que o colla será o gañador e conseguirá un punto 

para o seu equipo. 

 
Gaña o equipo que máis puntos consiga ou que chegue a un número de puntos 

establecido ó comezo do xogo. 

 

O chourizo envelenado 
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Para esta pilla precísanse xornais vellos cos que facer uns pequenos rolos para 

zorregarlle ó que panda. 

 

O que panda ten una pequena ‘casa’ delimitada. A un par de metros debuxarase 

unha liña no chan onde comezarán o xogo o resto de xogadores/as. 

 
Cando os xogadores/as berren ‘chourizo envelenado’ comezará o xogo e poderán 

escapar xa que o que panda tentará pillalos. En canto colla a alguén terán que voltar a 

‘casa’ para comezar de novo o xogo esta vez pillando amarrados da man. 

 

Os rolos de xornal pódense utilizar para zorregar no cu ós que pillan cando 
voltan á casa: 

 Despois de pillar a alguén 

 Se soltan da man os que pillan 
 

 

Sesión 5: Xogos de mesa: muíño e mentirán 
 

Observacións: Esta sesión poderíase realizar na aula. 

 
O Muíño 

 
Este xogo pertence á familia dos alquerques e aparece recollido no ‘Libro del 

axedrez, tabas y dados’ de Afonso X O Sabio. 

 

É para dous xogadores e cada un deles comeza o xogo con nove fichas de man 

que ben poden ser garavanzos, fabas, pedras ou paus.  

 

A partida ten dúas partes diferenciadas, na primeira cada xogador sitúa 
alternativamente as súas fichas nos puntos libres do taboleiro, coidando formar liñas 

de tres e máis evitando que o faga o contrario. Cada vez que un xogador faga cun 

movemento un ‘tres en liña’ consigue retirar unha das fichas do contrincante 

eliminándoa da partida. 

 
As fichas móvense de maneira adxacente e buscando facer tres en liña e 

evitando o que o faga o contrario. Gaña a partida o primeiro que reduce ó contrario a 
dúas pezas, ou ben quen inmobilice tódalas fichas do outro. 

  

 

O Mentirán 

 
É un xogo de mesa no que poden participar moitos xogadores/as e ó que se xoga 

individualmente. Precísase un taboleiro cun dado e para cada xogador cinco dados e 

un gobelete. 

No taboleiro veñen caixas que aumentan en número, unhas normais e outras 

sinaladas cunhas frechas. O dado vai a ser o encargado de guiar o xogo. 

 
Para empezar a partida, cada xogador debe tirar os dados e agochar a súa tirada 

baixo o gobelete sen que ninguén a vexa. Excepto o 1 que será o comodín o resto teñen 

o seu valor numérico. 

 

Unha vez teña cada un a súa tirada comeza o xogo, o primeiro deberá colocar o 
dado do taboleiro marcando unha aposta como por exemplo, que “entre todos os 

dados de todos os xogadores/as hai polo menos 12 marcando o número 6”, para facer 

tal aposta debe colocar na caixa ‘doce’ o dado co número seis cara arriba.  

 

O seguinte xogador ten dúas opcións, ou ben aumentar a aposta, é dicir, apostar 

porque hai mais dados con esa ou outra puntuación, ou ben desconfiar, se a persoa 
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desconfía que o anterior é un mentireiro todos deben levantar os seus gobeletes e 

sumar así entre todos (contando tódolos uns xa que ó ser comodíns adáptanse a 

calquera valor). 

 

Se o que desconfiou tiña razón, o que fixo a aposta anterior perde un dos seus 

dados, de non ser así, pérdeo el. 
 

As caixas sinaladas con frechas está destinadas unicamente as apostas dos “1”. 

 

 

 
Sesión 6: Bolos e Birolla 

 
Precísase: Un espazo amplo no que poder debuxar con xiz e facer rodar unha 
bola de madeira 

 

 
Bolos 

 

Precísase unha bola (de madeira dura e de un a tres quilos) e de nove birlos.  

 
Os birlos teñen entre 7-10cm. de altura e as bólas son esféricas, duns 15cm. de 

diámetro e, a diferenza doutras modalidades, non teñen buratos para suxeitalas. 

 

O xogo practícase nun terreo chan e libre, no que se marca, a zona de 

lanzamento, o lugar de cada bolo, a liña de 10metros e a rebola. Aínda que non é 

imprescindible, cómpre que no extremo final do campo exista un obstáculo natural 
que pare os birlos, dado que é relativamente doado extravialos. 

 

A primeira acción do xogo é o tiro, lanzase a bola de arriba cara baixo con moita 

forza, neste intre pódese adiantar un dos pés da liña de tiro. 

 
A puntuación, dun xeito sintético, obtense do seguinte xeito: 

 Aqueles bolos derribados pero que non cheguen a liña de 10m obterán 
 un punto. 

 Os que pasen da liña de 10m, dez puntos cada un (coa condición 
 indispensable de que pase a bola tamén). 

 

A segunda parte consiste na chamada ‘rebola’, que non é outra cousa que outra 

tirada desde a liña de 10m. Os birlos derrubados nesta tirada realizada do revés valen 
un punto cada un. Teñen opción a rebola os xogadores/as que no primeiro tiro 

derruben algún bolo e a bola pase da liña de 10m. 

 

As partidas acórdanse a sesenta puntos normalmente, e gaña o/a xogador/a, 

que antes os acade. Pódense acordar, non obstante, a calquera outro número de 
puntos ou a un certo número de tiradas. 

 

A Birolla 

 

Este xogo consta de catro elementos que son: a cega (un cadrado feito de 

madeira), a birolla (un triángulo de madeira), nove bolos e unha bola. 
 

O primeiro en colocarse é a cega, a un paso desta, a birolla, a outro paso, os 

nove bolos (dependendo da zona teñen unha colocación ou outra) e a once pasos 

debuxarase a liña de lanzamento. 

 

O lanzamento ten que ser paralelo o chan e o xogador ten que ter os pés por 
detrás da liña. 
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A finalidade do xogo é conseguir tirar a maior cantidade de pezas posible. Cada 

bolo vale un punto, a birolla vale dez e a cega vinte. 

 

O resto dos xogadores contaran ata un número previamente pactado e por cada 

vez que o fagan se xogador non ten colocados en pé todos os bolos se lle restará un 

punto dos obtidos nos seus lanzamentos.  
 

Gañará o xogo quen máis puntos consiga. 

 

 

 
Sesión 7: Enredos: xoguetes e inxenios musicais 

 
Precísase: Un espazo pechado, podería ser a propia aula. 
Observacións: Nesta descrición de sesión tan só se describen algúns dos 
enredos que podemos elaborar. 

 

 
Pionela 

 
Este enredo e un peón moi sinxelo xa que só hai que xirar un dos seus extremos 

para que baile.  

 

Fúrase un carrabouxo, landra ou abelá cun palillo deixando un extremo 
pequeno que fará de punta e outro un pouco mais grande para agarralo e facelo xirar. 

 
Turuta 

 

Para realizar este enredo precisamos un anaco de cana duns 20centímetros sen 

nós ós extremos. Nun dos lados a un par de centímetros do borde faremos un burato 

cunha tesoira. 

 

Finalmente so teremos que tapar o extremo do burato utilizando papel de fumar 
ou a casca dunha cebola seca (tamén se podería utilizar un anaco de bolsa de plástico) 

e atalo cun fío. 

 

Para que soe so temos que tararear polo burato pequeno. 

 
 

 
Sesión 8: Xogos bailados 

 
Precísase: Un espazo amplo (preferiblemente pechado) e un punto de luz onde 
poder enchufar un equipo de música. 
Observacións: Nesta descrición de sesión tan só se describen algúns dos bailes 
ós que podemos xogar. 

 

 
O regador 

 

É un baile por parellas, agarrados de ganchete todas as parellas xiran en roda 

ata parar e atoparse fronte a fronte. Aí fanse sinxelos pasos tradicionais, e un muíño 

leva a un cambio de parella e volta a roda. 

 

O Lambonciño 
 

É un xogo bailado no que todos se sitúan en roda excepto un que queda no 

medio, o ‘lambón’. O número de xogadores debe ser impar. 
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Divídese en catro partes: 

 na primeira a roda xira mentres se ri do lambonciño 

 na segunda o lambón escolle parella e botan un baile 

 na terceira todos collen parella o que queda sen ela pasa a ser o 
lambonciño. 

 por último este novo lambón, pode ‘pasarlle a bola’ a outro no que dura 
este anaco de canción. 

 
 

 
Sesión 9: Tabas e xogos de ritmo 

 
Precísase: Un espazo pechado, podería ser a propia aula 

 

 

Tabas 
 

Ademais das tabas, precisamos tamén para xogar unha pelota, pequena, que 

colla na cunca da man, e logo de establecerse a vez da xogada, comeza o primeiro 

participante lanzando as tabas sobre o chán ou unha mesa, ó chou. 

 
Lanzada a pelotiña ó ar, débese coller unha taba e logo a pelota (coa mesma 

man) antes de que esta bata no chan.   

 

Xogos de ritmo: o anel e Don Pedrón 

 

O anel ou o furón: 
 

Para este xogo precisase dun cordel e dun anel (ou calquera obxecto que colla 

nunha man e se poida meter a través do cordón, por exemplo, un carrete de fío). 

 

Os xogadores/as séntanse todos en corro ben pegadiños uns dos outros menos 
un que queda no medio. Os de fora deben agarrar o cordón coas dúas mans e o que 

teña o anel agochalo ben. Ó ritmo dunha canción, xuntarán e separarán as mans, 

todos á vez, facéndoas chocar cos dos lados. Pretendese que nestes movementos o 

anel vaia pasando de man en man sen que o que panda (situado no medio da roda) os 

vexa. 

 
Ó remate da canción o que panda ten que adiviñar en que man está o anel. Se o 

consegue pasará ó corro e será o outro xogador o que pande, en caso contrario 

pandará o mesmo ate descubrir que ten o anel. 

 

A canción é: 
‘O furón está por alí 

Non o teño eu nin tampouco ti 

O furón está por alá 

Nin ti o verás tampouco eu cho vin’ 

 

 Don Pedrón: 
 

Colócanse todos/as os/as xogadores/as en roda e sentados no chan. Cada 

xogador terá un obxecto (por exemplo unha noz) que colocará na palma da man 

esquerda. 

Ó ritmo dunha canción teñen que coller o obxecto coa man dereita e pousalo na 
palma da man esquerda do compañeiro/a da dereita. Cando alguén se equivoque, 

perda o ritmo, acumule obxectos de mais estará eliminado. 
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A canción é: 

‘Don Pedrón como era calvo 

Amolábano os mosquitos  

E a súa nai dicía: 

-Pon o gorro que vai frío 

O fallón, o fallón, 
Imos xogar o fallón... 

Que mo manda Don Pedrón... 

como era calvo...” 

 

 

 
Sesión 10: Rá, chavelo e chave 

 
Precísase: Un espazo moi amplo e onde poder chantar a chave 

 

 

A Rá 

 
O xogo da ra consta dunha mesa cunha ra, un muíño, dúas pontes, catro pozos 

así coma de cinco peios de ferro. 

Baixo a mesa haberá unha gabeta dividida en tantos compartimentos coma 

furados, nos que existe unha puntuación correspondente a cada un. 

 

Cada xogador lanzará cinco peios, sumándose a súa conta os tantos obtidos. Só 
son válidos os puntos cando o peio cae no compartimento correspondente da gabeta. A 

liña de lanzamento colocarase a tres metros de distancia do mesado. 

 

Gañará o que mais puntos teña o final das rondas. 

 
Chavelo 

 

É un xogo de chapas. Para xogar, primeiro, debúxase no chan unha liña 
delimitada por dous paus e outra paralela a aproximadamente un metro de distancia 

que será dende onde tiremos. 

 

A primeira parte do xogo consiste en conseguir tirar a chapa o mais preto posíbel 

desa liña.  

 
Cada xogador lanzará unha chapa e o que consiga deixar a súa mais preto da 

liña será o seguinte en xogar. 

 

Deberá xuntar os dous anacos de madeira e pór tódalas chapas que aposten os 

xogadores enriba, de seguido elixirá entre cara ou cruz e lanzará as chapas. Tódalas 
que caian na posición elixida polo xogador serán para el, e se queda algunha intentará 

conseguilas o xogador que deixara a súa chapa o mais preto da do anterior, e asi 

sucesivamente ata que se recollan todas. Os que quedan sen chapas deixan de xogar e 

o gañador e o que consegue tódalas chapas. 

 
A Chave 

 

É sen dúbida o xogo galego máis estendido, popularizado e cunha maior número 

de variantes e “asociacións- federacións”. 
 

O terreo de xogo será unha superficie dura rectangular, libre de obstáculos, con 

un desnivel non superior ó 10%. 

 

A distancia entre a base da chave e a liña de lanzamento será de 20metros 

debendo situarse o xogador que lanza os pesos, por tras da liña sen a pisar. 
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A chave será unha peza de ferro en forma de cruz, con dobre aspa, a superior 

máis pequena que a inferior. 

 

Os pesos serán redondos e planos, alisados polas dúas caras, debendo ter de 

400 a 450gramos de peso e serán iguais. 
 

En cada partida participarán obrigatoriamente catro xogadores/as, emparellados 

dous/dúas a dous/dúas. 

Lanzarán os pesos de dous/dúas en dous/dúas xogadores/as, un/ha de cada 

parella. 
A puntuación oficial de cada partida é de 21 e contáselles como tantos. Cada 

lanzamento que dea na chave, terá gañado un valor de 1 tanto, tendo que ser a tiraxe 

directa sen rebotes nin tocar antes no chan. Ata o punto 15, todos os tantos suman. A 

partires de que un/ha xogador/a chegue a 15 puntos, a suma dos puntos obtidos 

nunha tirada réstanse os obtidos polo/a contrincante; pasando a diferenza a sumarse 

a aquel/a que lle sexa favorábel. 
 

A chave tense que colocar só antes do tiro de cada novo xogador/a. 

 

Os/as xogadores/as observarán unha conduta correcta de deportividade e 

respecto cara os/as rivais, nomeadamente no momento de lanzar os pesos, debendo 
separarse como  mínimo 2metros  e manténdose fora da liña de tiro en absoluto 

silencio.  

 

Do mesmo xeito quen estea colocando a chave gardará unha distancia 

semellante ao antes mencionado e non farán xestos nin movementos que poidan 

distraer ou molestar ó/á lanzador/a. 
 

 


