NORMATIVA COMARCAL DE BIRLES – 2015-2016
1. CATEGORIES
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil, tant masculí com femení.

2. DOCUMENTACIÓ
Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència degudament tramitada pel Consell Esportiu.
La data màxima d’inscripció és 11 dies abans del dia de la competició.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Individual. Cada jugador/a farà 9 tirades seguides. Se li assignaran el total de punts aconseguits entre totes les
tirades realitzades. Guanyarà el jugador/a que aconsegueixi més punts sumant els punts de totes les jornades. En cas
d’empat als tres primers llocs s’aplicarà el desempat per birles i, si es manté, es farà una nova ronda de tres tirades
entre tots els empatats a la mateixa puntuació.

Equips. Es farà de manera automàtica, puntuant únicament, els 3 primers esportistes de cada entitat que tinguin més
punts.

4. DISTÀNCIES, PUNTUACIÓ I PREMIS
DISTÀNCIES
CATEGORIA
DISTÀNCIA
Prebenjamí
5m
Benjamí
6,5m
Aleví
8m
Infantil
9,50m
Cadet Femení
9,50m
Cadet Masculí
11,50m

PUNTUACIONS
1 birla dreta i 5 tombades
6 birles tombades
4 birles tombades i 2 dretes
3 birles tombades i 3 dretes
2 birles tombades i 4 dretes
1 birla tombada i 5 dretes
6 birles dretes

10 punts
6 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

Copa als 3 primers classificats, masculí i femení.

5. ORDRE DE LES PARTIDES.
Es començarà per Prebenjamí, seguiran Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, primerament masculí i després femení. Si un
jugador/a arriba a la competició després de ser cridat per jugar, podrà jugar si queda algun jugador/a de la seva
categoria per ser cridat a la següent ronda.

6. ARBITRATGE.
L’arbit, assignat pel Consell Esportiu, resoldrà les incidències tècniques plantejades en el moment del joc.
L’arbit seguirà el reglament oficial de la Federació Catalana de birles.

7. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ.
Veure calendari comarcal

8. PARTICIPACIÓ FASE NACIONAL.
Segons normativa de la Fase Nacional.
Si per inclemències del temps no ha estat possible celebrar alguna jornada, els participants a la Fase Nacional serien
els jugadors amb millor puntuació tenint en compte els punts de les jornades celebrades. La jornada és dona com a
vàlida quan han pogut tirar tots els jugadors/es d’una mateixa categoria. La resta de categories continuarien amb una
nova jornada, assignant-se lloc i data.

9. OBSERVACIONS.
Per participar cada entitat ha de portar els jocs de birles i birlots. Han d’estar degudament senyalats.
Gandesa, Octubre de 2015

EL COMITÉ ORGANITZADOR COMARCAL

