Condicions establertes per l’organització:
•

Modalitat: La modalitat de la lliga serà “A Llargues” i/o “Palma”. En cas que una banca
traga de bragueta i l’altra de palma; la banca de palma traurà 5 passes per davant que la
de bragueta. Les ratlles de “traure”, “falta” i “rest” les marcarà l’organització. El mínim de
jugadors per a disputar una partida serà de 3 i el màxim de 5, cada equip deurà anomenar
un delegat. El Marxador serà, a més a més, l’Home Bo i serà designat per l’organització.

•

Lloc i Data: El lloc per a jugar serà sempre el carrer Major. El dia de jugar les partides
serà diumenge (pel matí i/o per la vesprada). Les partides s’indicaran en un calendari
realitzat per l’organització amb la data de la jornada i l’hora de la partida. Aquest calendari
s’haurà de complir obligatòriament. Els equips podran atrasar-se un màxim de 30 minuts.

•

Jocs i puntuació: Totes les partides es jugaran a 7 jocs. L’equip que guanye tindrà 3
punts, sempre que el seu contrari no arribe a 5 jocs; en aquest cas el que guanye rebrà 2
punts i el que perd 1 punt. L’organització oferirà 30 pilotes per partida. Si no es pot acabar
la partida per no quedar pilotes els dos equips perdran per 7 a 0 i se’ls restarà 1 punt.

•

Abandono: Si un equip abandona la lliga perdrà totes les partides per 7 a 0; incloent
aquelles partides que haja arribat a disputar.

•

Aplaçaments: Les partides solament podran aplaçar-se per pluja, motius de força major o
perquè així ho considere l’organització. En cas d’haver un aplaçament l’organització
avisarà a cada delegat dels equips implicats.

•

Formació dels Equips: Els equips hauran de vestir una samarreta de color roig o blau,
segons s’indique al calendari, i a poder ser, uns pantalons de color blanc.

•

Informació: La informació de la lliga, els equips, el calendari i altres avisos estarà en els
taulons d’informació i en els establiments on haja un tauló del Club de Pilota Relleu.
També podeu contactar amb qualsevol membre del Club. Els delegats de cada equip
rebran un calendari i el llistat de tots els equips participants.

El Club de Pilota Relleu es reserva el dret de cancel·lar i/o modificar qualsevol event de la lliga de pilota.
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