XIV CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES DEL LLUÇANÈS 20 - NORMATIVA

1. Els equips seran de 5 persones mínim, en cada jornada podrà assistir un màxim de 8 persones ( 5
jugadors/es i 3 acompanyants o suplents)
2. La inscripció té un preu de 5€ per participant.
3. Cada equip podrà posar-se el nom que vulgui.

4. No es podrà fer l’escalfament a les pistes de joc per seguretat i NO es marcaran pistes
adjacents per escalfar.
5. Cada jornada està formada per dues partides i una descans de 10 minuts ( en cada partida hauran de
jugar els mateixos 5 jugadors, a la 2a partida es poden fer canvis de jugadors, sempre i quant juguin
tota la 2a partida els mateixos).
6. Un jugador només podrà tirar un cop per cada ronda. Si algun equip li falta gent, aquest any NO es
permetrà intercanviar jugadors entre equips
7. Cada equip tindrà un responsable, el qual serà l’encarregat de fer el contacte amb la coordinació
general (Serveis d’Esports del Consorci del Lluçanès), de preparar el campionat en el seu poble , de
fer les inscripcions i puntuacions del seu poble i de tenir una plantilla de fusta per col·locar les
bitlles.
8. A les partides participaran tots els equips a la vegada, tirant fins a 3 vegades cada participant. Molt
important: fins que no soni el xiulet no es poden tocar les bitlles.
9. Les partides seran de 3 rondes, i cada ronda consistirà de 3 tirades per les cinc persones de l’equip.
10. La puntuació és la següent:
0 bitlles tombades = 0 punts
1 bitlla tombada = 1 punt
2 bitlles tombades = 2 punts
3 bitlles tombades= 3 punts
4 bitlles tombades = 4 punts
5 bitlles tombades = 10 punts ( BITLLA )
6 bitlles tombades = 6 punts ( LLENYA )
9. La distància de tir, serà de 11,5 metres per als homes i de 9,5 metres per a les dones. Els nens
Benjamis nascuts entre 2010-11 la distància serà de 6,5m, els nens Alevins nascuts entre el 2008-09
serà de 8m i els Infantils nascuts entre 2006-07 de 9,5m. L’amplada de la pistes ha de ser de 2m i al
darrera les bitlles marcar la zona de seguretat a 5m ( i lliure d’objectes). Es deixaran també 2 m de
seguretat darrera dels jugadors. Entre pista i pista caldrà deixar una distància de 2m per
garantir la distància entre les persones
10. Serà obligatori l’ús de mascareta i guardar les distàncies de seguretat entre les persones de
1,5m.
11. El col·lectiu vulnerable i amb antecedents mèdics caldrà que preguntin al seu metge si poden
realitzar aquesta pràctica esportiva.

12. En cas d’utilitzar carpes hi podrà haver una persona per cada 2,5m2 i màxim es podrà posar 2
carpes per equip i en disposició diagonal per garantir la distància de seguretat
13. Cada equip serà l’encarregat de tornar a col·locar les bitlles del seu equip correctament, i de
desinfectar sovint els bitllots. les bitlles i les mans.
14. Les bitlles s’han de posar mitjançant la plantilla.
15. Si detectem que l’equip del costat fa una infracció se li comunicarà que rectifiqui.
16. El torneig s’acabarà en l’últim campionat, i allà es farà un recompte de punt per equips i es decidirà
l’equip guanyador.
17. Si un equip no es presenta en alguna jornada, tindrà 0 punts en aquella jornada.
18. En cas de pluja l’equip o equips del poble decidiran suspendre la jornada i s’avisarà als responsables
de la resta d’equips amb la màxima rapidesa i antelació que sigui possible. Si es possible la jornada
es realitzarà el següent dissabte, excepte la jornada final que en cas de pluja no es recuperarà.
19. En cas de pluja un cop celebrada ja una partida sencera, la puntuació obtinguda en aquesta primera
partida serà la que valdrà per aquella jornada del campionat. En cas que no s’hagi acabat la primera
partida aquella jornada quedarà anul·lada per un altre dia, si és possible.
20. Hi haurà premis pels tres primers equips.
21. No es podrà fer servei de bar ( cadascú portarà la seva beguda personal)
22. Cada jugador/a haurà de retornar signat i per correu electrònic o whats App el document de
responsabilitat que us farem arribar.

FUNCIONAMENT DE CADA JORNADA


Els equips de cada poble són els encarregats i els responsables de marcar els camps, atendre als
altres equips i realitzar les puntuacions.



Caldrà posar una taula a l’entrada del camp de futbol amb gel hidroalcohòlic.



Per a les puntuacions s’utilitzarà una plantilla estàndard que des de l’organització es facilitarà a
cada responsable d’equip. Cada equip anotarà la puntuació del propi equip i la del equip del
costat. Si el nombre d’equips és imparell, el responsable de la jornada d’aquell municipi buscarà
algú que controli la puntuació de l’equip imparell.



Al finalitzar les partides NO es farà la classificació per evitar aglomeracions, sinó que cada
equip farà una foto del full de puntuacions i caldrà enviar-ho per foto per WhatsApp al grup, el
full de puntuacions aquest any cada equip se’ls anirà guardant, només us el demanarem en cas
de dubtes.



La distribució dels equips a les pistes es farà per sorteig.



Els equips responsables també són els encarregats de senyalitzar l'inici de cada tirada i la
recollida de bitlles.



Per a realitzar el recompte, els equips no podran recollir les bitlles fins que l’equip responsable
ho senyalitzi amb algun senyal sonor.



Cada equip s’ha de col·locar les seves bitlles. Per fer-ho s’utilitzarà una plantilla de fusta (els
equips que no en tinguin podeu contactar amb el Consorci del Lluçanès). Cal desinfectar
sovint la plantilla.



Si un equip tomba per error la bitlla d’un altre equip, el perjudicat aixeca la mà per tal que
l’àrbirtre ho vegi i aquesta bitlla es torna a col·locar i no es té en compte en la puntuació ( s’ha
d’esperar que finalitzi la tirada abans de col·locar-la per seguretat).



L’equip responsable de cada població podrà prendre les dedicions que cregui oportunes en cada
moment.

Cada responsable de cada equip és l’encarregat d’enviar per foto els resultats de la jornada a
esports@consorci.llucanes.cat o al WhatsApp al telèfon de 638963880.

