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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2015-2016
CONVOCATÒRIA FINAL NACIONAL

BITLLES CATALANES

1.- Seu, data i termini d’inscripció

DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

4 o 5 de juny de 2016

25 de maig de 2016

Seu pendent de confirmació
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les
inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans del 25 de maig de 2016.

2.- Participació
Podran participar a la Final Nacional de Bitlles Catalanes les categories benjamí, aleví, infantil,
cadet i juvenil, en les modalitats Individual (masculí i femení), i Equips (parelles masculines,
femenines i mixtes).
Es poden inscriure a la Final Nacional de Bitlles Catalanes els esportistes que hagin participat a
les fases locals i comarcals de Bitlles Catalanes dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Cada consell esportiu podrà inscriure a la Final Nacional de Bitlles Catalanes el nombre màxim
d’esportistes i equips que es mostra en els quadres dels apartats 2.1. i 2.2.
Les places vacants d’un Consell Esportiu podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador
Nacional a altres Consells Esportius un cop finalitzi el període d’inscripció.
2.1.- Participació màxima Individual
Modalitat
Esportistes per
consell esportiu

BF
5

BM
5

AF
5

AM
5

IF
5

IM
5

AMX

IF

IM

IMX

CF
5

CM
5

JF
5

JM
5

Total
50

2.2.- Participació màxima d’Equips
Modalitat
Parelles per
consell
esportiu

BF

BM
5

BMX

AF

AM
5

5

CF

CM
5

CMX

JF

JM

JMX

Total

5

Els/les esportistes de la mateixa entitat s’hauran d’inscriure, sempre que sigui possible, per
parelles (2 components)

25
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Si no es cobreixen les places atorgades per les parelles, aquestes podran ser ocupades per
esportistes a títol individual fins a un màxim del número de parelles vacants per categoria.

2.3.- Personal tècnic
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o delegat/ada)
de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es:
Nombre
Nombre de
d’inscrits/es de l’entitat
personal tècnic
01 – 05
1
06 – 10
2
11 - 15
3
16 - 20
4
i així successivament
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fentse càrrec del seu comportament i bona conducta.

3.- Sistema de competició i desempat
Els/les jugadors/es portaran a terme 9 tirades dividides en 3 rondes de 3 tirades consecutives.
A cada tirada, es llançaran entre 1 i 3 bitllots per poder establir la puntuació de la tirada
corresponent.
S’utilitzarà el sistema de desempat establert, primer punts i després bitlles. En cas de que
l’empat persisteixi, és farà una ronda extra de 3 tirades.
4.- Distància de llançament
Per a cada categoria i gènere hi ha una distància de llançament determinada que estarà
marcada amb una línia que no podrà ser trepitjada ni sobrepassada.
CATEGORIA

FEMENÍ

MASCULÍ

BENJAMÍ

6,5 metres

6,5 metres

ALEVÍ

8 metres

8 metres

INFANTIL

9,5 metres

9,5 metres

CADET

9,5 metres

11,5 metres

JUVENIL

9,5 metres

11,5 metres

5.- Sistema de puntuació i classificació
En aquesta competició s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:
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CLASSIFICACIÓ DE VALORS

INDIVIDUAL

Es farà una classificació per categoria i gènere, que
s’obtindrà amb la suma de la puntuació de les
diferents tirades de cada esportista.
La puntuació de les diferents tirades s’establirà en
funció del nombre de bitlles tombades:
- Cinc bitlles tombades:
10 punts
- Sis bitlles tombades:
06 punts
- Quatre bitlles tombades: 04 punts
- Tres bitlles tombades:
03 punts
- Dues bitlles tombades: 02 punts
- Una bitlla tombada:
01 punt
- Cap bitlla tombada:
00 punts
En el cas que en una tirada es tombin cinc bitlles
amb el primer o segon bitllot, ja no cal llançar els
restants.

Es farà una classificació per categoria i
gènere, que es realitzarà amb el recompte
de targetes verdes atorgades en funció dels
valors educatius i cívics de l’esport.

Si un bitllot d’un adversari tomba alguna bitlla d’una
altra pista, el tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) o
responsable de pista, plantarà les bitlles com
estaven. Si no fos possible, es tornaria a plantar i el
jugador tornaria a llançar els tres bitllots.

PARELLES

Si un bitllot d’un adversari queda davant les bitlles
d’un altre jugador, aquest haurà de parar de jugar i
demanar al tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) o
responsable de pista que retiri el bitllot, per poder
continuar jugant.
Es farà una classificació per categoria i gènere, que
s’obtindrà amb la suma de la puntuació de les
diferents tirades de cadascun dels components de la
parella.
La puntuació de cada membre de la parella s’obtindrà
com l’exposat per la categoria individual.

Es farà una classificació per categoria i
gènere, que es realitzarà amb el recompte
de targetes verdes atorgades als dos
membres de l’equip en funció dels valors
educatius i cívics de l’esport.

6.- Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en la Final Nacional, es
lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers esportistes i equips de la classificació de marques i resultats de cada
categoria i gènere.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i equips de
la classificació en valors de cada categoria i gènere.
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7.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o
algunes de les modalitats i/o categories convocades) si no s’arriba el mínim de participació
previst, que és el següent:
- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria i gènere.
- Mínim de 4 equips per a cada categoria i gènere.
Aquest equips han de representar a:
- Mínim 3 agrupacions Territorials diferents (si hi ha FT)
- Mínim 6 consells esportius diferents (si no hi ha FT)

