DISSABTE 4 de febrer de 2017

ORGANITZA: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
CONTROL TÈCNIC: Consell Esportiu del Tarragonès
HORARI i FASES:

PS4 FIFA 17
DARDS
TENNIS TAULA individual
TENNIS TAULA parelles (família)
FUTBOLÍ

MATÍ
10 a 14h

TARDA
16 a 18,30h

FASES PRÈVIES

FASE FINAL
FASE ÚNICA

Es podrà participar únicament a una de les tres modalitats següents,
PS4 FIFA 17, DARDS o TENNIS TAULA (individual i/o equips), més la
de FUTBOLÍ, que es celebraran únicament a la tarda.

Cada persona inscrita
podrà participant en una de
les modalitats + futbolí
* Imprescindible inscripció prèvia
per a poder participar-hi

PS4 FIFA 17
o
DARDS
o
TENNIS TAULA
(individual i/o parelles)

i/o

FUTBOLÍ
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A les fases prèvies, els inscrits han de confirmar la participació a la
secretaria del campionat i s’informarà oportunament del desenvolupament
de cada torneig, una vegada definits els grups i els sistemes de competició
corresponents.
En funció de la participació, es podrà dividir cada modalitat en categoria
infantil (del 2003 al 2008) i en categoria sènior (a partir de 2002 i
anteriors).
A les fases finals, hi participaran els classificats de les fases prèvies
corresponents.
El lliurament de trofeus, als finalistes de cada modalitat, es celebrarà una
vegada finalitzades les competicions, sobre les 18,30h.
Els horaris podran modificar-se relativament, en funció de la participació
efectiva.
Es demana la màxima puntualitat i que els participants estiguin en
la seva zona de joc, segons l’horari fixat a cada partida, on el tècnic
corresponent indicarà el seu inici i facilitarà les instruccions oportunes.
Es recorda que l’objectiu d’aquest torneig és fonamentalment lúdic i
compartir l’afició per aquest jocs i modalitat esportiva, i per aquest motiu
es demana a tots els participants que així ho demostrin i que tinguin cura
del material.
L’organització es reserva el dret d’apercebre i de desqualificar a un jugador
de la competició, si no compleix les normes bàsiques del torneig.
La data límit d’inscripció finalitza el dijous, 26 de gener.
És imprescindible la inscripció prèvia per a poder assegurar la participació al
torneig.
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-

Format del Torneig: segons inscripció.

-

Model de joc: Partit Ràpid

-

Duració dels partits: 2 parts de 6 minuts; excepte les Semifinals i
la Final que seran de 2 parts de 8 minuts.

-

Fase de grups. Lligueta. Es jugaran tots contra tots.
Fase Final: les eliminatòries seran a partir únic (quarts de final,
semifinals i final).

-

Cada jugador podrà triar l’equip (club o selecció) que vulgui; podent
coincidir els dos contrincants amb el mateix equip. I no és obligatori
agafar el mateix equip tot el torneig. A cada partit, el jugador, doncs,
podrà canviar d’equip.

-

Cada jugador disposarà de 2 minuts, abans del partit, per escollir
l’equip i realitzar les modificacions d’alineació i/o variacions tàctiques.

-

No es podran realitzar substitucions durant el partit 8excepte si un
jugador cau lesionat).

-

Puntuació per la lligueta de grups:
Victòria: 3 punts. Empat: 1 punt. Derrota: 0 punts.
*En cas d’empat a punts entre els dos equips al final de la lligueta es
tindrà en compte el gol average general. I si es manté, l’empat, es
tindrà en compte l’equip que hagi marcat més gols.

-

Rondes eliminatòries: en cas d’empat, es disputarà una pròrroga
clàssica. I si continua l’empat, es decidirà a la tanda de penals.

-

En cas d’una errada en el funcionament d’una PS4, bloqueig del
joc, qualsevol anomalia en els aparells de televisió o tall de corrent,
es reiniciarà el partit independentment del resultat que hi hagués en
aquell moment.

-

No es permet aturar el joc (pause / start) durant el transcurs del
partit. No s’ha d’usar paraules vulgars, provocacions, insults ni altres
comportaments antiesportius.

-

Els participants podran portar el seu comandament.
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-

Es podrà participar en les dues modalitats convocades o,
únicament, en qualsevol d’elles:
o Individual
o Per parelles, destinada a l’àmbit de la família i que han
d’estar formades per pare o mare i fill o filla.

-

Els jugadors podran jugar amb la seva pròpia pala, en cas contrari,
es facilitarà des de l’organització.

-

Es jugarà amb pilota de 40 mm, facilitada per l’organització.

-

Es recomana als participants que portin roba esportiva.

-

Puntualitzacions tècniques:
En funció de la participació, a la fase prèvia tots els partits es jugaran
al millor de 3 jocs (2 de guanyats). Si fos necessari, es podria
modificar al millor de 5 jocs (3 guanyats).
A la fase final es jugarà al millor de 5 jocs.
Guanyarà el joc el jugador que arribi primer als 11 punts. Si tots dos
esportistes aconsegueixen 10 punts, guanyarà el joc el jugador que
primer obtingui 2 punts de diferència sobre el jugador adversari.
Després d’haver-ne jugats 2 punts, el jugador que resta passarà a se
el jugador que serveix.
Així fins a la finalització del joc, tret que els dos jugadors hagin
anotat 10 punts. En aquest darrer cas, l’ordre del servei i de la
restada serà el mateix, però tan sols efectuarà un punt
alternativament.
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-

Es jugarà sempre per parelles fixes, segons inscripció.

-

Puntualitzacions tècniques:
- No s’estableix cap restricció pel que fa a l’estil de joc (parant i/o
sense parar).
- No es permet elevar la bola; fer-ho, serà castigat amb penal.
- Es permet fer 2arrastres”
- El jugador que defensa no podrà passar a atacar, mentre s’estigui
jugant la bola (i a l’inversa). Per canviar-se, s’esperarà a la bola
següent.
- No està permès fer voluntàriament el “molinet”; fer-ho, serà
castigat amb penal.
- No es poden tocar les barres dels adversaris amb el propòsit de
guanyar avantatge sobre ells; fer-ho, serà castigat amb penal.
- Si por la raó que sigui la bola entrés a la porteria i tornés a sortir,
es seguirà jugant i no es contarà com a gol.
- Si la bola surt fora, es torna a posar en joc pel cantó més proper
per on ha sortit.
- Si durant el transcurs d’una partida, la bola es tocada, aturada o
modificada la seva trajectòria amb la mà, s’assenyalarà penal.
- Saque:
L’equip que encaixi in gol, ha de treure la bola del mig, amb
possibilitat de fer gol directament amb un únic tot.
- Penal
Es llençarà amb un davanter central i amb la defensa contraria
aixecada. Està prohibit tirar el penal efectuant un canvi o bloquejant
la pilota amb el peus.
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-

Els sistema de competició vindrà determinat per la participació
final.

- Es jugarà amb la modalitat: Cricket.
L’objectiu de joc es tancar sis números i la diana, en qualsevol ordre
abans que l’adversari. Un número resta tancat, quan s’assoleixen tres
encerts senzills, un doble i un senzill, o un triple. El jugador que tanqui
tot els números i la diana, guanya la partida, i tingui una puntuació
superior o igual a la de l’adversari, guanya la partida.
Els números que, generalment, deuen tancar-se solen ser el 20, 19, 18,
17, 16, 15 i diana.
El millor de tres partides passa de ronda, si son eliminatòries; en cas
de fer lliguetes es computarà el resultat de les partides amb cada
contrincant.
Dos jugadors per màquina. Es marcaran dues línies de tir. Una pel
llançador i un altra més enrere per la resta de jugadors.
Per decidir qui comença a jugar, es fa una tirada i sortirà el que estigui
més a prop de la diana. En cas d’empat, continuar fins desempat.
Poden fer tres llançaments per torn. En cas de que caigui el dard a terra
(no s’enganxi a la diana o no arribi) comptarà com a tirat. No val agafarho del terra i tornar a tirar.
Les màquines haurien de tenir limitat el temps de joc a 20 rondes. En
cas de que cap dels dos jugadors aconsegueixi tancar la partida abans
d’aquestes 20 rondes, guanyarà el que tingui més punts.

