2.3. Normativa tècnica de BITLLES
CATALANES
Modalitats
a) Individual: femení i masculí
b) Equips (parelles): parelles de 2 components masculins, femenins o mixtes (1 masculí + 1
femení).
Sistema de competició i desempat
a) Sistema de competició
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. En cas de disposar de 4 bitllots, es triaran 3 d’entre els 4 per a cada tirada.
b) Desempat
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.
Camp de joc (veure annex)
El terreny de joc serà pla, preferentment de terra compacta, amb unes dimensions de 16,5 metres
de longitud i d’entre 1,75 i 2 metres d’amplada.
La longitud total inclourà una zona de llançament de 2 metres, i una zona de plantada i de
seguretat de 3 metres.
a) Distància de llançament
La distància de llançament estarà marcada amb una línia que no podrà ser trepitjada ni
sobrepassada, i es determinarà en funció de la categoria i sexe del participant, segons el quadre
següent:
CATEGORIA

FEMENÍ

MASCULÍ

PREBENJAMÍ

5 metres

5 metres

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

b) Distància entre bitlles
b.1. En cas de no tenir plantilles normalitzades, entre bitlla i bitlla ha de passar el bitllot de 7,5 cm.
b.2. Les sis bitlles es col·locaran a la zona de plantada de tal manera que quedin centrades en
dues fileres de tres, la primera ha d’estar al damunt la línia de la zona.
b.3. En cas de tenir plantilla, aquesta tindrà les dimensions especificades en el gràfic, i una alçada
de 10 cm i serà obligatori el seu ús per la col·locació de les bitlles abans de cada tirada.
7,5cm

9-9,5cm

7,5cm

Material
En tots dos casos (bitlles i bitllots) seran de fusta, preferentment de fusta d’alzina tornejada.
a) Mides de les bitlles:
a.1. Alçada: 51,0 cm.
a.2. Cap: 6,5 cm. de diàmetre
a.3. Base: 9,0 cm. de diàmetre
b) Mides del bitllot:
b.1. Longitud total: 28,0 cm.
b.2. Empunyadura:
Longitud: 10,0 cm.
Diàmetre: 4,0 cm.
b.3. Base (4 bitllots): de 6,5 a 8,0 cm. de diàmetre
Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació

En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:

PARELLES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

S’obtindrà amb la suma de la puntuació de
les diferents tirades de cadascun dels
components de la parella.
Es realitzarà segons el sistema paral·lel
La puntuació de cada membre de la parella de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
s’obtindrà com l’exposat per la categoria
individual.

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

S’obtindrà amb la suma de la puntuació de
les diferents tirades.
La puntuació de les diferents tirades
s’establirà en funció del nombre de bitlles
tombades:
- Cinc bitlles tombades: 10 punts
- Sis bitlles tombades: 6 punts
- Quatre bitlles tombades: 4 punts
- Tres bitlles tombades: 3 punts
- Dues bitlles tombades: 2 punts
- Una bitlla tombada: 1 punt
- Cap bitlla tombada: 0 punts
En el cas que en una tirada es tombin cinc Es realitzaràsegons el sistema establert
bitlles amb el primer o segon bitllot, ja no en l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
cal llançar els restants.
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.
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.

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.

 Medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips
de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 En els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips
de la classificació integrada de cada sexe.

ANNEX Camp de joc

Zona de seguretat
3m

AMPLADA:
mín: 1’75m
Màx: 2m

Zona de plantada

5 m PREBENJAMINS
ppPPREPREBENJAMÍPREBEN
6,5 m BENJAMINS

8 m ALEVINS

9,5 m INFANTILS
CADET FEMENÍ
JUVENIL FEMENÍ

ZONA DE
LLANÇAMENT

11,5 m CADET MASCULÍ
JUVENIL MASCULÍ

Zona de Seguretat
2m

