62 JOCS ESCOLARS DE L’ANOIA
CAMPIONAT POLISPORTIU BENJAMÍ
DATA: Dissabte 5 d’abril de 2014
LLOC: Pista de Bitlles Catalanes de Les Comes
¡

SEU: PISTES DE BITLLES CATALANES
COMPLEX ESPORTIU LES COMES
C/ Carles Riba s/n
08700 - Igualada
CATEGORIES:
POLISPORTIU BENJAMÍ
-

BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ

MASCULÍ A
MASCULÍ B
MASCULÍ C
FEMENÍ

HORARI:
9:00h. – 10:00h.

BENJAMÍ MASCULÍ A

10:10h. – 11:10h.

BENJAMÍ MASCULÍ B

11:20h. – 12:20h.

BENJAMÍ MASCULÍ C

12:30h. – 13:30h.

BENJAMÍ FEMENÍ

13:40h. – 14:00h.

OBERT

PARTICIPACIÓ:
- Cada centre participant podrà inscriure un equip.
- Els equips han d’estar formats per un mínim de 5 jugadors/es i un
màxim de 12 jugadors/es.

INSCRIPCIONS:
- No cal formalitzar inscripció prèvia.
SISTEMA DE COMPETICIÓ:
- Partides a 36 tirades per equip dividides en 12 rondes a 3 tirades
per jugador/a.
- Hi haurà 1 jugador/a de l’ equip jugant un a cada zona de
llançament. La resta de components de l’equip estaran alineats
darrera de la pista de joc esperant el seu torn.
-

Els

esportistes

aniran

rotant

simultàniament.

Les

rotacions

sindicaran amb un toc de xiulet.
- Cada jugador/a abans de tirar tindran que anar a recollir els bitllots
tirats pel seu company/a i esperar a les ordres del àrbitre.
-

A cada pista de joc hi haurà un/a responsable àrbitre, que

controlarà i anotarà els punts.
REGLAMENT BÀSIC:
- No podem començar a tirar fins sentir el xiulet.
- No podem passar ni trepitjar la ratlla de llançament.
- Es realitzaran tres tirs consecutius per jugador/a.
- Guanyarà la ronda el jugador/a que aconsegueixi mes punts al final
del enfrontament.
PUNTUACIÓ

NÚM BITLLES TIRADES

0 PUNTS

Cap bitlla

1 PUNT

1 bitlla

2 PUNTS

2 bitlles

3 PUNTS

3 bitlles

4 PUNTS

4 bitlles

10 PUNTS (BITLLA)

5 bitlles

6 PUNTS (LLENYA)

6 bitlles

DISTRIBUCIÓ:

EQUIP
A

EQUIP
B

ORGANITZACIÓ :
- En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior de la zona de joc a
totes aquelles persones que no siguin els esportistes que en aquell
moment estiguin disputant la seva prova o els entrenadors/es i
delegats/des.
CONTROL DE COMPETICIÓ :
- El control de la competició anirà a càrrec dels jutges del Club de
Bitlles Catalanes d’Igualada.
PUNTUACIÓ PER EQUIPS:
- Per realitzar la classificació per equips es tindrà en compte la suma
total dels resultats obtinguts pels components de l’equip.
Puntuació final jornada polisportiu:
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punt
Partit perdut: 1 punts

