BIATLHÓ
Article 1.-

SISTEMA DE JOC
1. El Biatlhó es composa de dues modalitats: tres bandes i 5 quilles que es juguen conjuntament en una mateixa
partida.
2. Les partides es disputen a les seguents distàncies:
1.-PRE-PREVIES:
Tres bandes:
5 quilles:

20 caramboles en 40 entrades.
100 punts.

2.-FASE DE GRUPS:
Tres bandes:
5 quilles:

20 caramboles en 40 entrades.
100 punts.

3.-FASE DE K.O.:
Tres bandes:
5 quilles:

25 caramboles en 50 entrades.
125 punts.

En cap d'ambdues modalitats existeix la contrasortida,per tant,el primer jugador que aconsegueixi les puntuacions
establertes guanyara la partida i aquestaacaba.
3. El jugador que inicia el joc ho farà sempre amb bola blanca,no habent de canviar de bola en tot el partit,encara que
perdès l'arrime a la segona modalitat.
4. Primer es jugarà a la modalitat de tres bandes i desprès a les 5 quilles.Segons el resultat de la partida de tres
bandes ,la distància a la que es jugarà la partida de 5 quilles serà la establerta a cada fase per al jugador guanyador
de la modalitat de tres bandes i la mateixa mès la diferència aconseguda a la partida de tres bandes,portant la
diferència de punts a la distància de 5 quilles,per al jugador perdedor.(exemple: resultat tres bandes fase de grups
20-13.Distància a 5 quilles 100 a 135)

REGLAMENT

Article 2.-

1. El reglament de joc es l'específic de cada una de les modalitats.
Article 3.-

ATRIBUCIÓ DELS PUNTS DE MATX.
1. Al Biatlhó l'adjudicació dels punts de matx es la seguent:
GUANYADOR D'AMBDUES MODALITATS:
5 punts de matx.
GUANYADOR D'UNA DE LES DUES MODALITATS:
2 punts de matx.

Article 4.-

DE LA CLASSIFICACIÓ
1.- GRUPS
Els criteris de classificació entre els jugadors intervinents en un grup son els seguents:
a.- Punts de matx.
b.- Número de partits amb 5 punts de matx.
c.Punts totals aconseguits,portant el número de punts de tres bandes a la distància de les 5 quilles.
d.Diferència de punts totals,portant el número de punts de tres bandes a la distància de les 5 quilles.
2.- FASE DE K.O.
Els criteris de classificació entre dos jugadors intervinents en un partit son els seguents:
a.- Guanyador d'ambdues modalitats.
b.- En cas de guanyar una modalitat cadasqun,el desempat es determinaràd'acord amb els seguents
criteris:
b.1.- Pel número total de punts aconseguits,portant el número de punts de les tres bandes a
la distància de 5 quilles.
b.2.- En cas de persistir l'empat,es jugarà una prolongació de la partida en ambdues
modalitats a 10 caramboles a tres bandes i a 60 punts a 5 quilles.Si a la modalitat de
tres bandes el jugador que fa la sortida fès les 10 caramboles de una tacada,el jugador
contrari tindria dret a una contrasortida.Si al final de la prolongació persistis
l'empat,seguint sempre els criteris apuntats,es jugarà una nova prolongació al 50% de
la distància inicial i de continuar l'empat es jugarà entrada per entrada fins a trobar un
guanyador de la partida.

DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT

Article 5.-

Si hi han menys de 18 inscrits:
4 Jugadores: 1 grup de 4

Tots contra tots.

5 Jugadores: 1 grup de 5

Tots contra tots.

6 Jugadores: 2 grups de 3 Tots contra tots.

Semifinals creuades.

Final.

7 Jugadores: 1 grup de 4
1 grup de 3

Tots contra tots.

Semifinals creuades.

Final.

8 Jugadores: 2 grups de 4 Tots contra tots.

Semifinals creuades.

Final.

9 Jugadores: 3 grups de 3 Tots contra tots.

Semifinals creuades.

Final.

10 Jugadores: 1 grup de 4
2 grup de 3

Tots contra tots.

Semifinals creuades.

Final.

11 Jugadores: 2 grup de 4
1 grup de 3

Tots contra tots.

Semifinals creuades.

Final.

12 Jugadores: 4 grups de 3

Tots contra tots.

Quarts de final.

Semifinals creuades.
Quarts de final.

13 Jugadores: 1 grup de 4
Tots contra tots.
3 grups de 3

Semifinals creuades.

14 Jugadores: 2 grups de 4
Tots contra tots.
2 grups de 3

Semifinals creuades.

15 Jugadores: 3 grups de 4
Tots contra tots.
1 grup de 3

Semifinals creuades.

16 Jugadores: 4 grups de 4

Tots contra tots.

17 Jugadores: 2 grups de 4
Tots contra tots.
3 grups de 3
18 Jugadores: 6 grups de 3

Tots contra tots.

Quarts de final.

Quarts de final.

Quarts de final.

Semifinals creuades.
Quarts de final.

Semifinals creuades.
Quarts de final.

Semifinals creuades.

Final.

Final.

Final.

Final.

Final.

Final.

Final.

Si hi ha més de 18 inscrits:
Es faràn les prévies necesàries per arribar a 18 jugadors.
Prèvies en grups de 4.

Article 6.-

SISTEMA PUNTUACIO CAMPIONATS DE CATALUNYA
Nº

PUNTS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

150
120
90
90
70
68
66
64

PUNTS

9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

44
42
40
38
36
34
32
30

PUNTS

17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
mès 24º

24
22
20
18
16
14
12
10

SISTEMA PUNTUACIO OPENS DE CATALUNYA

Article 7.-

Nº

PUNTS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

100
80
80
60
58
56
54
52

PUNTS

9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

34
32
30
28
26
24
22
20

PUNTS

17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
mès 24º

RANQUING INICIAL

Article 8.Ranquing inicial:

Es colocaràn segons el rànquing català actualitzat en el moment
de la convocatòria.
Els jugadors que no tinguin puntuació,s'ordenaràn al final de la
llista per rigoròs ordre alfabètic.
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