
 

 

NOU SISTEMA RANKING 2019 

 

1r. Ha de ser un Ranking integrador, a on tothom pugi evaluar a on està 

possicionat respecte als altres, durant tota la temporada. 

 

2n. A on es puntuï per resultats, però premiant els 6 millors lloc de les 

tirades amb FINAL. 

 

3r.         

A) Puntuar pel resultat obtingut per negatius respecte a la puntuació 

máxima de la competició. 

B) Premiar als primers classificat amb: 

FO 1r.    3 possitius 

2n.  2,5 possitius 

3r.  2 possitius 

4rt.  1,5 possitius 

5è.  1 possitiu 

6è.  0,5 possitiu 

 

  FU 1r. 1,5 possitius 

   2n.  1 possitiu 

   3r.  0,5 possitiu 

 

C) En el Ranking general hi pot entrar tothom (Sèniors, Veterans, Dames 

i Júniors) Per optar a la classificació per l’equip de Catalunya 2020 es 

té d’haver inscrit a la categoria Sènior. 

D) Hi haurà un altre ranking per categories, Veterans, Dames i Júniors. 

E) Els rankings no seran acumulables. S’optarà sempre pel de rang més 

alt, sempre amb acord del tirador, si el tirador renuncies, pot 

participar en un d’inferior. 

F) Es classificaran els dos millors de la general directament (sempre de 

la categoria Sènior). En Dames i Júniors, el primer lloc, sempre que 

s’hagin obtingut les marques mínimes establertes. En cas de disposar 

més pressupost, serà a consideració del cos tècnic l’incorporació de 

més esportistes. 



 

 

El tercer classificat serà seleccionat entre els 5 primers del ranking a 

proposta de l’entrenador al Comitè Tècnic, regularitzant la 

classificació en cada següent participació. 

G) Per la puntuació es podrà descartar el pitjor resultat en cada 

modalitat, excepte el Cnat. De Catalunya per Equips FO i el Cnat. De 

Catalunya per Categories FU. 

H) Per optar als premis dels ranking 2019 com a mínim es tenen d’haver 

participat en 4 de les 5 tirades puntuables i es d’obligatoria 

participación al Cnat. De Catalunya per Equips i el Cnat. De Catalunya 

per Categories FU. 

 


