1er OPEN AUTONÒMIC DE CATALUNYA 2022
NORMES DE L'OPEN
GENERALITATS:
Tots els participants han d'estar en possessió de la llicència 2022.
Open autonòmic per dobletes.
Serà obligatòria uniformitat (part superior).
És obligatori utilitzar calçat esportiu. (prohibició d'usar texans, malles i samarretes de tirants).
No es permet canvis de esportistes a les dobletes durant la competició.
La competició es regirà pels reglaments i les normes de la Federació Catalana de Petanca.
Les partides seran a 13 punts o toc de xiulet amb una durada màxima de 45' + una mà addicional (grup i
directe).
El fet de participar suposa l'acceptació del reglament per tots els participants. Els incidents de joc seran resolts
pel comitè de competició i l'àrbitre i el seu veredicte és inapel·lable.
SISTEMA DE JOC I INSTAL·LACIONS:
1.- 39 equips iinscrits.
Sistema: 12 grups de 7 de 3 i 9 de 3. (Sistema Suís-directes). (Club petanca Santa Coloma).
2.- Penalització per absències d'equips: L'hora del començament, serà la indicada per al Campionat, no hi ha
temps de cortesia, si un equip es presenta als terrenys de joc després de l'hora de començament o del toc del
xiulet de començament de la partida, perdrà 1 punt per cada minut de retard, és a dir, si transcorren 13 minuts
i l'equip no s'ha presentat, haurà perdut la partida per 13 – 0.
*Un equip incomplet, té l'obligació de començar la partida sense l'esportista absent.
3.- L'equip o esportista absent 30 minuts després de l'hora de començament o del toc del xiulet de
començament de la partida , serà eliminat del matx.
4.- La tasca de control del campionat anirà a càrrec del Comitè de Competició, el qual estarà format per tots
els membres pertanyents a la junta directiva de la FCP que hi siguin presents al campionat i els col·legiats
designats per al campionat. Aquest comitè serà el que dictamini en els casos que sorgeixin i no estiguin
contemplats en aquest reglament de joc i no puguin ser resolts per la taula de control.
5.- Trofeus i/o records: La FCP lliurarà el trofeu als esportistes campions a les *LES TRES DOBLETES
FINALISTES* i la seva *CLASSIFICATORI CAMPIONAT DE CATALUNYA AUTONÒMIC DE SANTA SUSANNA*

Barcelona, 06 de juliol de 2022

