II TORNEIG DE BITLLES CATALANES DE CONSTANTÍ 2019
La Unió de Botiguers de Constantí, amb la col·laboració de l’Ajuntament, impulsa el II Torneig de Bitlles
Catalanes del municipi, que tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juliol a les 19h a l’aparcament del Camp
de Futbol La Coma de Constantí (les persones inscrites per participar en el torneig, hauran de ser-hi a les
18.30h).

1. Participants
Es tracta d’un concurs de caràcter popular, on podran participar-hi totes les persones que ho desitgin.
La competició de les persones inscrites serà a títol individual.
Al torneig hi haurà quatre categories: una per a dones de Constantí, una per a dones de fora del municipi,
una per a homes de Constantí i una altra per a homes no residents al municipi.
2. Inscripcions
Les persones interessades en participar en el torneig hauran d’inscriure’s a partir del dia 15 de juliol i fins
al 25 de juliol a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà).
La inscripció és gratuïta. El preu del piscolabis és de 5€.
3. Reglament del joc
Les normes de funcionament del torneig es basaran en el reglament del joc elaborat i aprovat per la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling (podeu consultar el document complet en aquest enllaç).
Objectiu de l’activitat: aconseguir el màxim nombre de punts llençant entre 1 i 3 bitllots.
Durada del torneig: cada jugador/a tindrà dret a nou tirades, dividides en tres rondes. Una ronda és el
conjunt de tres tirades consecutives. Una tirada consisteix en el llançament dels tres bitllots, un després
de l’altre. Si es tomben cinc bitlles amb el primer o segon bitllot ja no cal llançar els restants.
Puntuació:
Cinc bitlles tombades 10 punts “bitlla”
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
Llençada de bitlles: és l’acció de llençar els bitllots per provar de fer caure les bitlles. L’espai de joc
comptarà amb els senyals adequats que delimitaran les posicions des d’on es faran els llançaments.
Cada jugador/a haurà de vetllar per fer el llançament respectant aquestes marques.
Distància de llançament: les dones se situaran a una distància de 9,5 m a l’hora de llençar els bitllots.
Els homes restaran a una distància d’11,5 m quan facin el seu llançament.
4. Premis
Finalitzat el torneig i el recompte de punts aconseguits per cada jugador/a s’entregarà un reconeixement a
les tres persones que hagin assolit un major nombre de punts en cadascuna de les quatre categories.
5. Altres aspectes a tenir en compte
En cas que un/a jugador/a no sigui al lloc que li correspon en el moment d’iniciar el torn per a fer el seu
llançament, aquest se li donarà per perdut (sumant 0 punts). Això no obstant, podrà tornar a participar en
la següent ronda.
Les persones participants accepten que, durant el desenvolupament de l’esdeveniment, podran ser
gravades i/o fotografiades, i que la seva imatge podrà ser reproduïda per qualsevol mitjà de comunicació
de l’Ajuntament de Constantí.
Qualsevol detall no previst en les bases ni a la convocatòria serà resolt per l’organització del torneig per
tal de facilitar el seu desenvolupament.
La participació al torneig implica, necessàriament, l’acceptació de les normes sobre les quals aquest es
basa.
Acabat el torneig s’oferirà a les persones participants inscrites que hagin abonat els 5€ un piscolabis.

Organitza: Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí.

