BASES ESPORTIVES
1. Els equips jugaran dia i nit excepte els grups de pre-minis que només jugaran entre les 13.00h
i les 21.00h del dissabte i entre les 8.30h i les 13.30h del diumenge.
2. No és necessari presentar fitxes federatives.
3. El nombre màxim de jugadors per equip és de 12 jugadors. En el cas de grups amb més
jugadors, s’haurà de consultar amb l’organització.
4. L’estructura de competició dependrà del nombre d’equips inscrits a cada categoria. Cada
equip jugarà un mínim de 4 partits i un màxim de 6.
5. Els àrbitres seran col·legiats.
6. Les actes tindran un format simplificat, adequat a les característiques de la competició.
7. En cas de pluja o imprevistos, l’organització podrà alterar les normes d’ horaris, ubicació i
sistema de competició a fi de garantir la continuïtat de la competició.

REGLAMENT ESPORTIU
1. El control del temps serà general per a totes les pistes des d’un control central.
2. El temps total d’un partit (escalfament partit i mitja part) haurà d’estar comprés en l’interval de
45 minuts.
3. Els partits començaran puntualment a les hores establertes. En cas de retard, es penalitzarà
amb un punt per minut.
4. Els partits constaran de dues parts de 18 minuts amb una mitja part de 3 minuts, per a totes
les categories.
5. Es podran fer canvis en qualsevol moment. No cal que el joc estigui parat.
6. No es pararà el temps en cap circumstància. No hi hauran temps morts
7. A cada part hi haurà llançaments de tirs lliures a partir de la sisena falta d’equip. No
s’acumulen les faltes d’una part a l’altre.
8. No hi haurà normes en relació al temps màxim i/o mínim de participació permès per a cada
jugador.
9. La confecció de l’acta i el control del temps és a càrrec d’un representant de cada equip. Un
cop finalitzat el partit l’àrbitre donarà la seva conformitat.
10. La resta de normes es regiran segons s’estableix en els reglaments propis de cada categoria.
11. En cas d’empat es procedirà a una tanda de tirs lliures alterns per part de jugadors diferents
de cada equip fins desfer-lo.
12. El responsable final dels partits serà el cap de pista. En el supòsit que hi hagués qualsevol
dubte, el cap de pista tindrà potestat per decidir.
13. En cas d’empat a punts en la classificació, es tindrà en compte l’average particular entre els
equips implicats. En cas de persistir l’empat es tindrà en compte l’average general.
14. En categories mini i pre-mini, el tir serà de 3 punts si el jugador llença i posteriorment cau fora
de l’ampolla. Si cau després del salt dins de l’ampolla, el tir serà de 2 punts.

