BASES DEL IX CONCURS DE CASTELLS DE VILA DE
TORREDEMBARRA (CONCURS-7) 2013

El IX Concurs de Castells Vila de Torredembarra se celebrarà el diumenge dia 6 d octubre de 2013.
PARTICIPACIÓ
Article 1er- Podran participar en el IX Concurs de Castells totes les colles constituïdes que ho
manifestin expressament per escrit abans del dia 15 d agost i que no hagin assolit cap castell superior
al 4d8 entre l'1 de gener de 2013 i el 15 d agost de 2013, fins a un màxim de 12 colles. Per tal de fer
la inscripció, cal enviar un e-mail a l adreça: noisdelatorre@hotmail.com.
Article 2on- Si el nombre de colles sol·licitants supera el màxim de 12, s escolliran les nou colles
millor classificades a dia 15 d Agost, a més a més de l amfitriona i de dues colles més a les quals
l organització del concurs es reserva el dret de convidar. El rànquing es basarà en les 5 millors
actuacions des de 1 de gener de 2013 prenent les 3 millors construccions de cada actuació. La
puntuació utilitzada per establir el rànquing serà la del Concurs de Tarragona (2014).
Article 3er- En el cas que el nombre de colles que compleixin els requisits esmentats no arribi a 9, la
junta directiva dels Nois de la Torre, com a organitzadora del concurs, es reserva el dret de convidar
a tantes colles com calgui fins a completar la quota de participants.
Article 4t.- La inscripció d una colla al concurs implica l acceptació de les bases. Les colles que
compleixin els requisits per participar al concurs hauran de formalitzar la seva inscripció responent
al comunicat d admissió que els farà l organització.

ORGANITZACIÓ
El concurs Vila de Torredembarra Concurs-7 és organitzat per la Colla Castellera Nois de la Torre.
Article 5t.- El jurat que jutjarà les actuacions de les colles estarà format per cinc membres,
pertanyents tots ells al món casteller. El jurat estarà format per un president i quatre vocals. Les
decisions del jurat seran inapel·lables. El president tindrà vot de qualitat.
Article 6è.- La data del sorteig per determinar l ordre d actuació i d entrada a plaça i la situació que
ocuparan les colles a plaça es publicarà tan bon punt se sàpiga quines colles participaran en el
concurs. El sorteig per determinar l ordre d actuació servirà també per establir els grups de colles
que actuaran juntes.

Article 7è.- Els detalls del desenvolupament del Concurs, incloent els horaris, es faran públics
oportunament mitjançant un document que es farà arribar a les colles admeses.

ACTUACIÓ
Article 8è.- L actuació començarà amb l entrada a plaça de les colles amb un pilar caminant des de
l inici de la Plaça del Castell fins a la tribuna d autoritats (5 graons d escala i 24 metres en pla). El
pilar carregat tindrà una puntuació de 5 punts i descarregat de 20 punts. Tot seguit la colla es situarà
a la plaça en el lloc que li correspongui segons el plànol que se ls facilitarà oportunament.
Article 9è.- Cada colla actuarà amb el seu grup de gralles.
Article 10è.- Les colles actuaran agrupades en tres grups de quatre colles, sempre i quan no intentin
un 7d7 o un castell superior. En cas que una colla intenti un 7d7 o un castell superior actuarà
individualment.
Article 11è.- En l aixecament de castells només podran participar-hi els membres de la pròpia colla,
en el ben entès que a la pinya hi podrà col·laborar tothom que ho vulgui.
Article 12è.- Hi haurà 3 rondes obligatòries i una quarta ronda de repetició per aquelles colles que en
qualsevol de les anteriors no haguessin carregat l intent. En cap cas a la quarta ronda es pot intentar
un castell de millorament si a les 3 rondes anteriors s han carregat tres castells.
Article 13è.- No es pot intentar un castell que no estigui contemplat en aquestes bases. Les colles
abans d iniciar el seu intent comunicaran al jurat el castell que intentaran.
Article 14è.- Els castells, un cop col·locats els segons (terços en el cas de castells de 8), es poden
desfer i tornar a intentar per dues vegades. A la tercera vegada el castell es considerarà con a intent
vàlid. En el cas del 3d6 aixecat per sota, es considerarà la mateixa situació quan estigui aixecat el 3d4.
En cas del 3d7 aixecat per sota, es considerarà la mateixa situació quan estigui aixecat el 3d5.
Article 15è.- Un castell tindrà la consideració de carregat quan l enxaneta posi el peu damunt del dos
contrari al que ha pujat (o damunt del peu de l acotxador oposat al costat pel qual ha pujat) i cada
casteller mantingui, com a mínim, un peu de contacte amb l espatlla del corresponent casteller del
pis inferior. L enxaneta ha de fer l aleta. En els pilars, es considerarà ben col·locada l enxaneta, és a
dir, carregat el castell, quan faci l aleta tot deixant-se anar d ambdues mans. Perquè l aleta estigui
ben executada, l enxaneta haurà d aixecar la mà estesa com a mínim a la mateixa alçada del seu cap.
Si l aleta és incorrecta serà penalitzada segons l Article 23è.
Article 16è.-Un castell no carregat només es podrà repetir una vegada, és a dir, un mateix castell
només es podrà intentar dues vegades.
Article 17è.-El castells amb estructura de 5 (5d6 i 5d7) es consideraran carregats quan l enxaneta
hagi fet les dues aletes (o, després de fer la primera aleta, tingui un peu damunt de cada dos de la
torre). Els castells amb l agulla es consideraran carregats quan el segon del pilar quedi net. Els
castells amb estructura de 7 es consideraran carregats quan s hagin fet les dues aletes, tant si hi ha un
enxaneta com dos. Els castells amb estructura de 9 es consideraran carregats quan s hagin fet les tres
aletes, tant si hi ha un enxaneta com tres.
Article 18è.- Un castell que només s hagi carregat no es podrà intentar de nou.Tampoc es podrà
intentar una construcció d'estructura igual a una ja carregada o descarregada. Es considera que dos
castells tenen igual estructura si tenen el mateix nombre de components en els pisos del tronc. Els
castells aixecats per sota i els que duen el pilar al mig es consideren estructures diferents en relació
amb els castells bàsics de la mateixa figura.

Article 19è.- Un cop acabades totes les rondes les colles aixecaran conjuntament pilars de comiat.
Article 20è.- Si per causes alienes a la voluntat de les colles, alguna o algunes arribessin tard al
concurs, podran incorporar-s hi a la ronda que en aquell moment es celebri

PUNTUACIÓ DELS CASTELLS
Article 21è.-Els castells es puntuaran segons la taula següent. En la classificació final tindran en
compte els castells assolits i el pilar d entrada a plaça.
Castell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4d6
3d6
3d6a
4d6a
5d6
7d6
5d6a
3d6ps
2d6
p5
9d6
4d7
3d7
3d7a
4d7a
5d7
7d7
5d7a
3d7ps
9d7
2d7
4d8
p6
3d8

Puntuació
Descarregat Carregat
80
70
85
75
105
100
110
100
115
100
120
110
130
120
135
125
155
140
165
145
175
150
200
175
210
185
265
245
275
255
290
250
305
270
320
295
335
310
420
365
440
385
460
400
485
425
510
445

Article 22è.- Si dues o més colles quedessin empatades a puntuació, quedarà davant la colla que hagi
descarregat, o en el seu defecte, carregat el castell de més puntuació. Si persistís l empat, es repartirà
entre cada colla la quantitat que resulti de sumar els premis per posició, dividida la suma entre les
colles que hagin empatat.

PENALITZACIONS
Article 23è.- Les següents penalitzacions s aplicaran sobre les puntuacions dels castells:

•
•
•
•
•

Per no fer l aleta, no fer-la en el moment precís o fer-la incorrectament 1 punt.
Per no baixar l enxaneta pel dos contrari per on ha pujat 3 punts.
Per incorrecta col·locació de l acotxador (la posició correcta és quan té els dos peus damunt
de les espatlles dels dosos) 5 punts.
Per desfer el castell 3 punts.
Per cada casteller que es despengi del castell 2 punts.

Totes aquestes penalitzacions s aplicaran automàticament al final de cada ronda. Les
penalitzacions són acumulables.
Article 24è.- El jurat farà pública la puntuació després de cada ronda.
Article 25è.- No es considerarà una caiguda la despenjada d un màxim de dos castellers, però
aquesta despenjada serà penalitzada segons l article 23è. En els pilars no es permetrà cap
despenjada.
Article 26è.- El jurat, en cas que observi alguna irregularitat en l aixecament d un castell, té la
facultat de desqualificar-lo. La desqualificació és inapel·lable. Un castell desqualificat es considerarà
no realitzat, de manera que la colla, sense perdre el torn, podrà tornar-lo a intentar.

PREMIS
Article 27è.-Els premis, atenent a la classificació de les colles, són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Primer lloc:
Segon lloc:
Tercer lloc:
Quart lloc:
Cinquè lloc:
Sisè lloc:
Setè lloc:
Vuitè lloc:
Novè lloc:
Desè lloc:
Onzè lloc:
Dotzè lloc:

1.370,00 euros
1.230,00 euros
1.140,00 euros
1.030,00 euros
920,00 euros
850,00 euros
780,00 euros
710,00 euros
640,00 euros
570,00 euros
540,00 euros
510,00 euros

Important Per al cobrament dels premis es imprescindible la presentació del N.I.F.
Article 28è.- La retirada d una colla durant el concurs implica la pèrdua de la classificació final i la
percepció econòmica. Es considera que una colla s ha retirat quan no participa en l aixecament de
pilars de comiat.
Article 29è.- En el cas que les condicions meteorològiques impedissin la celebració del Concurs,
aquest es suspendrà i a les colles participants, prèvia presentació de la factura de l autocar, rebran
una compensació per les seves despeses amb un límit que no excedirà de 500 euro per colla.

Colla Castellera Nois de la Torre.
Junta Directiva.

