FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA
Afiliada a la FIPJP , a la CEP i al COA

REGLAMENT OFICIAL DEL CAMPIONAT DEL MÓN DE TIR DE PRECISIÓ
( Fet i traduït al octubre 2015 )
ART 1: Tapis de tir
Es composa d’un cercle de 1m de diàmetre en el qual han d’estar unes marques necessàries per poder
posar les boles dianes o boles obstacles, i de 4 cercles de llançament de 50cm de diàmetre, lligats entre
ells ; les bores dels quals estaran situades a 6m, 7m, 8m, 9m, <del cercle on hi son disposades les boles
dianes i obstacles.
Per les confrontacions directes, es a dir a partir dels ¼ de final, es preferible disposar els tapissos de tir en
l’amplada dels terrenys de joc de la competició.
Figura A : Camp de Tir

Direcció del tir

1 Cercle DIANA
De 1m diamètre

4 Cercles de Tir
De 0,50m diamètre

6m
7m
8m
9m

ART 2 : Material utilitzat
a) Les boles dianes (fig 1, 2, 3, i 4) tenen totes un diàmetre de 74mm, un pes de 700 grs i son llises.
Son de color clar i son les mateixes per tots les figures.
b) Els “petit” figura 5 i figura 2, tenen un diàmetre de 30mm i pesen tan sols 10 grs, son de fusta i son
de color clar.
c) Les boles obstacles (fig 3 i 4) tenen les mateixes característiques que les boles Dianes, pero son
de color fosc i idèntiques per totes les figures
Per el campionat del Món de Tir, es imprescindible installar 4 tapissos amb les eines per col.locar totes
les dianes i obstacles a llocs precisos.
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ART 3 : Col·locació de les boles Obstacles i Dianes
Estan situades al centre dins d’un cercle de un metre de diàmetre, sobre fixacions, segons les normes
determinades a les figures 1,2,3,4,5. Els objectes estan separats de tal manera :
-

Quan n’hi ha dos (fig 2 i 4), separats de 10 cm de l’extremitat de la diana a l’extremitat de l’obstacle.
Quan n’hi a tres (fig 3), la separació es tan sols de 3 cm

Les boles Dianes estan sempre col·locades al mig del cercle d’un metre de diàmetre, es a dir a 6,50m ;
7,50m ; 8,50m i 9,50m ; de la bora dels cercles de llançament o de Tir.
El petit Diana s’ha de col·locar a 20cm de la bora del cercle d’un metre de diàmetre, i així doncs estarà
situat a 6,20m ; 7,20m ; 8,20m i 9,20m.
ART 4 : Validesa i valors dels tiros :
Perquè un tir sigui vàlid, es necessari que l’impacte de la bola es situï dins del cercle Diana, i serà nul si
toca molt o lleugerament el límit d’aquest. Per això que es recomanable passar sobre el límit un poc de
guix per veure realment si hi ha impacte.
Figura B : Validesa del Tir

Cercle Diana

Bola Diana

El Tir es vàlid quan la bola es tocada sempre i quan l’impacte es troba
a l’interior del cercle Diana

Marca de 1 punt :
-

Quan la bola diana es tocada regularment sense sortir del cercle Diana
Per les figures 2, 3 i 4 quan la bola o petit Obstacle es tocada al rebot de tocar la bola Diana,
sempre i quan la bola Diana sigui tocada en primer lloc
-2-

FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA
Afiliada a la FIPJP , a la CEP i al COA

Marca de 3 punts :
-

Quan la bola Diana es tocada regularment i surt del cercle Diana sense haver tocat les boles o petit
Obstacles
Quan el petit Diana (fig 5) es tocat regularment però sense que surti del cercle Diana

Marca de 5 punts :
-

Quan la bola del jugador es queda dins del cercle Diana havent tocat les boles Dianes regularment
sense tocar les boles o petit Obstacles.
Quan el petit Diana (fig 5) es tocat regularment i que surt del cercle Diana.

La totalitat de punts acordats per una sèrie es de màxim 100 punts.
ART 5 : Desenllaç de la prova :
El principi de la prova es fa en dos tandes per poder seleccionar 8 jugadors per les fases finals. Cada
tirador ha d’efectuar un total de 20 tirades es a dir 4 boles per figura a 4 distancies diferents. Per el sorteig,
el ordre serà determinat segons la primera partida del campionat del Món tripletes, i la taula de marca situa
tots els participants en els tapissos.
D’aquí, sortiran els 4 millors jugadors (per puntuació) seleccionats directament per els ¼ de final, agafen
com a números del 1 al 4 respectivament, i els 16 següents faran el segon torn de repesca. Però si hi ha
mes d’un a igualtat a la 16a posició, seran tots retinguts pel següent torn.
Per la segona tanda, el ordre de tir serà el invers del primer torn, es a dir que els tiradors que hagin fet els
pitjors punts seran els primers. Al acaba aquesta tanda, els 4 primers seran seleccionats per a fer els ¼ de
final i agafaran com a posició els números del 5 al 8.
Si mai existeixen igualtats en punts, serà guanyador el jugador que ha fet mes tocades de 5 punts i si
encara hi ha igualtat, es mira els tirs de 3 punts. En cas d’igualtat perfecte, els jugadors faran una tanda on
tiraran una bola per cada figura des de la distancia de 7m, si encara persisteix l’igualtat, es repeteix fins
que un dels jugadors falli una bola. Aquest reglament també es vàlid per a les fases finals.
Les fases finals (1/4) es reparteixen de la manera següent :
-

El 1 contra el 8
El 4 contra el 5
El 3 contra el 6
El 2 contra el 7

El qualificat serà el jugador que ha puntuat mes que el seu contrari. Per els ¼ de final, els jugadors tenen
de tirar un després de l’altre sobre dos tapissos paral·lels, però la taula pot decidir de fer tirar els dos sobre
el mateix. A la final si es tira sobre el mateix tapis.
ART 6 : Regles generals
Els jugadors tiren l’un darrera l’altre fins la figura 5, la de 9m, i solament tenen 30 segons per tir. La taula,
l’àrbitre o algú de delegat per la taula son les úniques persones a poder tornar a ficar les boles Dianes i
Obstacles. Es prohibit que el entrenador o el jugador faci aquesta tasca sobre el tapis.
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Per cada camp de Tir fa falta :
-

Un àrbitre o un delegat per jutjar la bona posició dels peus ; el qual disposarà d’unes targetes o
plaques de color blanc per validar o vermell per rebutjar el tir.
Un àrbitre o un delegat per valida i anunciar els punts obtinguts per tir fet i vàlid ; el qual disposarà
d’unes plaquetes puntuades per els números 0, 1, 3 i 5.
Un o dos marcadors de puntuació per informar del seguiment dels enfrontaments.

ART 7 : Inscripció al Campionat del Món de Tir de precisió
Tan sols, pot haver un tirador per cada país, i ha d’estar inscrit dins dels 4 jugadors que participen al
Mundial tripletes. Existeix una excepció, el campió del Món sortint, podrà participar igualment si el seu país
no estar qualificat per el Mundial.
ART 8 : Titól i recompenses :
Per els quatres primers de la prova, els premis son : per el campió una medalla d’or, un trofeu per ell i un
per la seva federació mes una samarreta de campió del Món. Per el subcampió, una medalla d’argent i una
copa personal i una per el seu país. I per els altres dos, tercer i quart, una medalla de bronze i una copa.
Tots els altres quarts de finalistes també reben una copa o trofeu. Les medalles estaran repartides per la
FIPJP, en la cerimònia prevista per l’organització juntament amb l’himne del guanyador i la pujada de
banderes dels premiats.
ART 9 : Incidents :
Si un incident apareix durant la prova del tir de precisió, (com per exemple, tall de llum, manifestació del
públic o forta tempesta....) es suspèn la prova. Però pot tornar a comença quan tot s’hagi acabat i si la
taula ho decideixi així.
A la crida del seu nom, el jugador ten 5 minuts per esta sobre el tapis de tir, en cas d’absència estarà cridat
un segon cop, si arriba a temps se li amputaran 5 punts, però si no es presenta, serà eliminat de la prova.

FIRMES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FAP :
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Full anex : Figures de les Boles Dianes (fig 1 a 5)

Fig 2 : Bola Diana darrera el
petit

Fig 1 : Bola Diana

Puntuació dels tirs
efectuats en les
figures 1 a 4 :
0 pts : Tir fallat

Petit
Obstacle

1 pt : Bola tocada
sense sortir del
cercle, i/o bola
obstacle tocada
desprès de la bola
Diana

Fig 3 : Bola Diana entre dues
boles obstacles

10cm

Fig 4 : Bola Diana darrera la bola
obstacle

3 pts : Bola tocada i
surt del cercle
5 pts : Bola tocada
fen un “carreau”, la
bola de tir es queda
dins del cercle

10cm

3 cm entre la bola Diana i les
boles obstacles

Fig 5 : Petit Diana

Puntuació dels tirs
efectuats en la
figura 5 :
0 pts :Tir fallat
3 pts : Petit tocat
sense sortir del
cercle (el petit ha
de caure del sòcol
previst )

20 cm

5 pts : Petit tocat i
surt del cercle
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