
 

Iniciem la 6a Edició de la Lliga Bori Joves Promeses 2019, tot continuant amb el seu                

esperit inicial de ser, per una banda, plataforma d’entrada per a nous i joves tirador i,                

d’altra banda, un marc de millora de per a cada jove tirador que li permeti habituar-se                

a les competicions i totes les circumstàncies que se'n deriven, superar les pròpies             

marques personals, i tenir la formació adequada per tal de ser el futur del nostre               

esport  i tenir una projecció internacional immillorable.  

 

 

NORMATIVA 2019  

La normativa de la Lliga està regida per la normativa que estableix la Federació              

Catalana de Tir Olímpic.  

MODALITATS:  

Carrabina aire i pistola aire a 10 mts.  

CATEGORIES:  

Benjamins: Edats compreses entre els 9 i 10 anys. El número de trets serà de 20, en un                  

temps de 25 minuts per a blancs electrònics i 30 minuts en blancs de paper. La                

competició es realitzarà amb l’ajut de suport.  

Alevins: Edats compreses entre els 11 i 12 anys. El número de trets serà de 20, en un                  

temps de 25 minuts per a blancs electrònics i 30 minuts en blancs de paper. La                

competició es realitzarà amb l’ajut de suport.  

Infantils: Edats compreses entre els 13 i 14 anys. El número de trets serà de 40, en un                  

temps de 50 minuts per a blancs electrònics i 60 minuts en blancs de paper 

Cadets: Edats compreses entre els 15 i 16 anys. El número de trets serà de 40, en un                  

temps de 50 minuts per a blancs electrònics i 60 minuts en blancs de paper 

Juvenils: Edats compreses entre els 17 i 18 anys. El número de trets serà de 60, en un                  

temps de 1 hora 15 minuts per a blancs electrònics i 1 hora 30 minuts en blancs de                  

paper 

SUB23: Edats compreses entre els 19 i 22 anys. El número de trets serà de 60, en un                  

temps de 1 hora 15 minuts per a blancs electrònics i 1 hora 30 minuts en blancs de                  

paper 

 



 

No hi haurà distinció de sexe, femenins i masculins competiran en una mateixa             

classificació.  

En la categoria d’alevins i benjamins el suport és obligatori i harà de ser portat pel                

propi esportista.  

HORARI:  

L’hora d’inici de les competicions serà les 9:30 a.m i el temps de preparació a les 9:15                 

a.m. 

En tots els casos, el temps de preparació i trets d’assaig serà de 15 minuts 

 

COMPETICIONS NECESSÀRIES PER A PUNTUAR:  

Cada tirador haurà d’haver efectuat un mínim de 5 competicions per tal de poder              

puntuar a la Lliga en qualsevol de les classificacions. El tirador que no hagi realitzat un                

mínim de 5 competicions NO optarà a classificació.  

 

 

A. CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES:  

De les 10 competicions s’escolliran com a puntuables les 5 millors  

Cada tirador guanyarà uns punts a la seva categoria segons la seva posició en la               

classificació final de cada competició.  

En totes les competicions es donarà els mateixos punts: 10 per al primer classificat, 9               

per al segon i així fins arribar al desè, que se li assignarà 1 punt, igual que la resta de                    

participants.  

PREMIS PER CATEGORIES:  

Pistola SUB23 (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Pistola Juvenil (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Pistola Cadet (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Pistola Infantil (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Pistola Aleví (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Pistola Benjamí (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma 

Carrabina SUB23 (1r, 2n, 3r classificat)  - Medalla i diploma  

 



 

Carrabina Juvenil (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Carrabina Cadet (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Carrabina Infantil (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Carrabina Aleví (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma  

Carrabina Benjamí (1r, 2n, 3r classificat) – Medalla i diploma 

 

B. CLASSIFICACIÓ PER RANKING:  

Es realitzaran dos rànkings generals de tota la Lliga: un per a pistola i un per a                 

carrabina, sense diferenciar entre categoria i sexe. Aquest s’ordenarà mitjançant          

ponderació de les puntuacions.  

El tirador que no hagi assistit a un mínim de 5 competicions NO podrà entrar per la                 

classificació final del rànking.  

PREMIS RANKING:  

Finalitzada la Lliga s’entregaran premis en funció de la classificació final del Ranking:  

Pistola 1r classificat - Ulleres de tir  

Pistola 2n classificat – Bossa per portar pistola  

Pistola 3r classificat – Visera de tir  

Carrabina 1r classificat – Trípode  

Carrabina 2n classificat – Guants  

Carrabina 3r classificat – Visera  

 

C. FINAL OLÍMPICA:  

Es realitzarà una FINAL OLÍMPICA l’últim dia de celebració de la Lliga; tindran lloc una               

Final Olímpica per pistola i una Final Olímpica per carrabina.  

Els seleccionats per a entrar a la Final seran els qui hagin guanyat la Lliga per                

Categories, i en aquest cas l’assignació serà com s’indica:  

1 SUB23 ( 1r classificat de la Lliga per categories)  

2 JUVENILS ( 1r i 2n classificats de la Lliga per categories)  

 



 

2 CADETS ( 1r i 2n classificats de la Lliga per categories) 

2 INFANTILS ( 1r i 2n classificats de la Lliga per categories) 

1 ALEVÍ ( 1r classificat de la Lliga per categories) 

En el cas que faltés algun dels classificats entraria a la final el proper tirador que                

hagués obtingut millor resultat a la classificació de la Lliga independentment de la seva              

categoria. 

 

PREMIS FINAL OLIMPICA:  

1r Classificat FINAL OLÍMPICA PISTOLA – Trofeu Bori Sport i 2.500 balins  

2n Classificat FINAL OLÍMPICA PISTOLA  - Trofeu Bori Sport i 2.000 balins  

3r Classificat FINAL OLÍMPICA PISTOLA – Trofeu Bori Sport i 1.000 balins  

1r Classificat FINAL OLÍMPICA CARRABINA – Trofeu Bori Sport i 2.500 balins  

2n Classificat FINAL OLÍMPICA CARRABINA – Trofeu Bori Sport i 2.000 balins  

3r Classificat FINAL OLÍMPICA CARRABINA – Trofeu Bori Sport i 1.000 balins  

 

D. ALTRES PREMIS:  

PREMI SORPRESA A LA CONSTÀNCIA: per a tots aquells tiradors que hagin participat             

d’una forma continuada a la Lliga o no hagin pogut participar en tan sols una de les                 

competicions. S’entregarà a la última competició.  

PREMI SORPRESA A LA SUPERACIÓ PERSONAL: per a tots aquells que superin la seva              

marca personal en qualsevol de les competicions de la Lliga. S’entregarà el dia de la               

competició que hagi batut la seva marca personal.  

Altrament s’està preparant un PREMI MOLT ESPECIAL del qual en breu us informarem.  

 

NOTA A LES PUNTUACIONS: 

En cas d’empat en qualsevol premi l’ordre restarà determinat per:  

 1r) A favor de qui hagi participat en el major nombre de competicions. 

 



 

2n) Si encara persistís l’empat, es resoldria a favor del tirador que hagi obtingut millor               

resultat en la competició de major participació a la qual hagin assistit els dos.  

 

INSCRIPCIONS:  

Les inscripcions son gratuites i es realitzaran al correu lligabori@bori.es o a través dels              

formularis habilitats a la futura web i a les xarxes socials. Les inscripcions tancaran el               

dijous de la setmana anterior a la competició. El sorteig es publicarà el dimarts de la                

setmana de la competició. 

Moltes gràcies a tots, tiradors, clubs i families per la vostra ajuda i col.laboració,  

Salut i tir,  

 

L’equip de BORI Sport  
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