
TUTUYU D’ESTIU 
 

 
 
 
 
 

Competició individual amb hàndicap.  
 
Es juga cada dimarts a les 20:20h, des del 15 de juny i fins el 27 de juliol, ambdós inclosos, a 
la bolera Ilusiona del Centre Comercial Splau. 
 
Es jugaran 4 partides cada jornada. 
 
El hàndicap es calcula (75%, màx. 40) sobre una mitjana de 210 pals en funció de la suma de 
les partides fetes a la temporada actual 20/21 i a la temporada anterior 19/20. Si no s’arriba a 
les 18 partides llavors es calcularà a cada jornada segons les partides fetes al tutuyu. 
 
El preu d’inscripció a cada jornada és de 20€. Per inscriure’s cal enviar un whatsapp a Jordi 
Tubella (685.531.251) com a màxim el dia anterior a la jornada. El pagament es fa el dia de 
joc. 
 
La classificació a cada jornada ve donada per la suma de pals amb hàndicap de les 4 partides. 
En cas d’empat té prioritat la mínima diferència entre les partides scratch màxima i mínima de 
la jornada. 
 
Els premis a cada jornada venen donats pel nombre de jugadors (hi ha d’haver un mínim de 
6 jugadors per poder disputar una jornada): 
 

 De 6 a 7:  1r: 25€,  2n: 15€,  3r: 10€ 
 De 8 a 9:   1r: 30€,  2n: 15€,  3r: 10€,  4t: 10€ 
 De 10 a 11:  1r: 35€,  2n: 15€,  3r: 10€,  4t: 10€,  5è: 10€ 
 De 12 o més:  1r: 40€,  2n: 20€,  3r: 10€,  4t: 10€,  5è: 10€,  6è: 10€ 

 
A cada jornada es donaran punts de cara a una classificació global de tot el tutuyu. El primer 
jugador rebrà tants punts com jugadors hi hagin participat, el segon un punts menys, i així 
successivament fins al darrer classificat, que rebrà 1 punt. 
 
Segons la classificació general a la suma de punts de totes les jornades es donarà un premi 
final a aquells jugadors que hagin disputat un mínim de 4 jornades. En cas d’empat té prioritat 
la partida máxima scratch de cada jugador, després la següent, i així successivament fins a 
desfer l’empat. A continuació es mostra la quantia dels premis en funció del nombre total 
d’inscripcions (#INSCR) a totes les jornades del tutuyu: 
 

 1r classificat: #INSCR € i BOLA D’ALTA GAMA PATROCINADA PER MONKEY BOWLING 
 2n classificat: #INSCR/2 € 
 3r classificat: #INSCR/3 € 

Aquests premis serán truncats al múltiple de 5€ més proper. 

Joventut Al-Vici C.B. 


