FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA

ESPORT A L’EDAT ESCOLAR

CONVOCATÒRIA I REGLAMENT DEL XXVI CAMPIONAT DE MALLORCA
JOCS ESCOLARS ESPORTIUS DE MALLORCA 2014-2015

Modalitat Pilota

I. Condicions de participació i generals
Podran participar-hi els centres escolars i entitats que s’inscriguin en el termini
fixat, a la Federació Balear i que compleixin el que estableix la “Convocatòria del
Programa de l'esport a l'edat escolar, per a la temporada 2014-2015, en el que es
refereix a participació, llicències, assegurances, revisions mèdiques, delegats i/o
entrenadors, documentació a presentar i demés prescripcions.
II. Categories (Masculina i femenina)

Aleví. Nascuts el 2003 i posteriors (equivalent a Primària, 12 anys o menys).
Infantil. Nascuts el 2001 i 2002 (equivalent a 1r i 2n d'ESO, 13 i 14 anys).
Cadet. Nascuts el 1999 i 2000 (equivalent a 3r i 4t d'ESO, 15 i 16 anys).

III. Distàncies i nombre de llançaments.
Distància única per a totes les categories: 15 passes (9,75 metres)
Es disputaran dues rondes de 5 llançaments, per a tots els participants.
IV. Fases

Interna:
Organitzada i controlada pels centres i entitats inscrits, que classificaran equips de
foners (4 membres per equip) de cada una de les categories, per a la fase de
sector.
Si ho sol·liciten la federació enviarà monitors i/o facilitarà material per tal d'iniciar
l’activitat, tot i que la disponibilitat tant de monitors com de material en aquests
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moments és escassa i s'atendrà fins allà on es pugui, respectant els compromisos
ja adquirits.
Sector:
A totes les comarques establertes a l’estructura dels Jocs Esportius Escolars:
Llevant, Migjorn, Nord, Palma, Es Pla, Ponent, Raiguer i Tramuntana.
L’organització estarà a càrrec de la Federació Balear de Tir de Fona, que assumirà
el control tècnic i l’arbitratge.
La Federació Balear de Tir de Fona podrà convidar a altres foners a prendre part a
la final.
Es disputaran, als llocs que es publicaran a la web www.tirdefona.com
De cada fase sector es classificaran els dos millors equips de cada categoria (Aleví,
Infantil i Cadet), per a la Final de Mallorca. Així mateix, classificaran per a la final,
els tres foners amb millor puntuació de cada una de les categories , que no s'hagin
classificat amb el seu equip.
Final:
Organitzada i controlada per la Federació Balear de Tir de Fona. Hi haurà una
reglamentació especifica per a aquesta jornada
Els deu millors foners de cada categoria es classificaran per a la final Balear, en el
marc dels Jocs Esportius Escolars, d’acord amb la normativa del Govern de les Illes
Balears.

V. Reglament i Recursos
La competició s’haurà de regir pel Reglament Oficial de l'Esport del Tir de Fona, el
que disposa aquesta convocatòria, els reglaments específics de cada una de les
competicions i les disposicions federatives.
Les qüestions no previstes, seran resoltes:
a)

Durant la competició, pel Jutge Àrbitre, nomenat pel Col·legi de Jutges de la
Federació Balear de Tir de Fona.

b)

Fora d’aquesta, pel Comitè Corresponent, d’acord amb el regim disciplinari
esportiu d’aquesta Comunitat Autònoma i les reglamentacions i normes de la
Federació Balear de Tir de Fona.

VI. Règim econòmic
Els equips i participants individuals, no hauran d'abonar cap dret d'arbitratge, que
serà finançat al 100% pel Consell de Mallorca, Departament d’Esports.
Tots els foners hauran de tenir en vigor l'assegurança esportiva.
Coordinador Esportiu Escolar de la Federació Balear de Tir de Fona :
Xisco Amengual (telèfon 669 23 82 11)
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ESPORT A L’EDAT ESCOLAR

REGLAMENT
XXVI CAMPIONAT DE MALLORCA INDIVIDUAL i X PER EQUIPS
2015
TROFEU CONSELL DE MALLORCA
FINAL
Patrocinat pel Consell Insular de Mallorca - Àrea d'Esports - i organitzat per la
Federació Balear de Tir de Fona, tindrà lloc el proper dia 25 d'abril de 2015 a
partir de les 11:00 hores, al Poliesportiu Sant Ferran de Palma, d’acord amb el
següent
REGLAMENT
I. Modalitat.
La competició es disputarà a la modalitat de pilota.
II.

Categories ( Masculina i Femenina).

Aleví. Nascuts el 2003 i posteriors (equivalent a Primària, 12 anys o menys).
Infantil. Nascuts el 2001 i 2002 (equivalent a 1r i 2n d'ESO, 13 i 14 anys).
Cadet. Nascuts el 1999 i 2000 (equivalent a 3r i 4t d'ESO, 15 i 16 anys).
III. Distàncies i nombre de llançaments.
Distància única per a totes les categories: 15 passes (9,75 metres).
IV. Competició per Equips
Podran participar-hi, els clubs i foners classificats a les respectives fases de sector.
Els equips estaran composts per 4 foners cadascun.
Llançaran dues rondes de 5 llançaments i l’equip que aconsegueixi una puntuació
més alta serà el guanyador i serà proclamat Campió de Mallorca per equips.
En cas d’empat a qualsevol dels llocs, passarà davant l’equip del que la seva pitjor
puntuació sigui més alta. Si segueix l’empat es tindran en compte les dianes.

3

V. Competició individual.
Els deu millors foners de cada categoria de la competició per equips, passaran a
disputar la final, a dues rondes de 5 llançaments.
Les puntuacions de les dues fases, s’acumularan i, per tant, la puntuació final serà
la suma dels 20 llançaments.
VI. Classificació final i desempats
Els desempats, es regiran pel que determina el Reglament de la Federació Balear
de Tir de Fona.
VII. Reglament i Reclamacions.
La competició s’haurà de regir pel Reglament oficial del Tir de Fona, el que disposa
aquesta convocatòria i demés disposicions federatives.
Tot allò no previst, serà resolt:
a) Durant la competició, pel Jutge Àrbitre.
b) Fora d’aquesta, pel Comitè corresponent, d’acord amb el règim disciplinari
esportiu d’aquesta Comunitat Autònoma i les reglamentacions generals de la
Federació Balear de Tir de Fona.
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ESPORT A L’EDAT ESCOLAR
REGLAMENT DEL XXVI CAMPIONAT DE BALEARS
JOCS ESCOLARS 2015

Modalitat Pilota
Patrocinat per la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears i
organitzat per la Federació Balear de Tir de Fona, tindrà lloc al Poliesportiu San
Ferran, de Palma, a partir de les 11:00 hores, del dia 16 de maig de 2015,
d’acord amb el següent
REGLAMENT
I. Modalitat.
La competició es disputarà a la modalitat de pilota.
II. Competició individual.
La competició es farà de forma individual a les tres categories establertes (aleví,
infantil i cadet, tant en masculí com en femení). Els guanyadors rebran el títol de
Campió de Balears 2.015. També es lliuraran medalles als tres primers classificats
de cada categoria.
Podran participar-hi, els foners classificats als respectius campionats insulars.
III. Categories ( Masculina i Femenina).
Aleví. Nascuts el 2003 i posteriors (equivalent a Primària, 12 anys o menys).
Infantil. Nascuts el 2001 i 2002 (equivalent a 1r i 2n d'ESO, 13 i 14 anys).
Cadet. Nascuts el 1999 i 2000 (equivalent a 3r i 4t d'ESO, 15 i 16 anys).

IV. Criteris de participació.
Hi podran prendre part, com a màxim, els 10 millors foners de Mallorca, els 2
millors de Menorca i els 2 millors d'Eivissa-Formentera, en cada una de les
categories.
L’organització local podrà inscriure com a convidats, amb totes les prerrogatives, a
4 foners a cada categoria, tant en masculí com en femení.
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V. Distàncies i nombre de llançaments.
Distància única per a totes les categories: 15 passes (9,75 metres).
Llançaran dues rondes de 5 llançaments a la fase classificatòria.
Els cinc foners amb millor puntuació de cada categoria passaran a disputar la final,
a dues rondes de 5 llançaments.
VI. Classificació final i desempats.
La puntuació final serà la suma dels 20 llançaments.
Els desempats, es regiran pel que determina el Reglament de la Federació Balear
de Tir de Fona.
VII. Reglament i Reclamacions.
La competició s’haurà de regir pel Reglament oficial del Tir de Fona, el que disposa
aquesta convocatòria i demés disposicions federatives.
Tot allò no previst, serà resolt:
a) Durant la competició, pel Jutge Àrbitre.
b) Fora d’aquesta, pel Comitè corresponent, d’acord amb el règim disciplinari
esportiu d’aquesta Comunitat Autònoma i les reglamentacions generals de la
Federació Balear de Tir de Fona.

Federació Balear de Tir de Fona
Uruguai, s/n, 1er (Palma Arena)
07011 Palma
971 752 631
federacio@tirdefona.org

www.tirdefona.org
Horari oficina :Els dimecres de 19:00 a 21:00 h.
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