
 

Temps màxims d’execució dels castells en el Concurs de Castells 
del 2014 

 

Acords dels membres del jurat del XXV Concurs de Castells de Tarragona pel que fa 
a als endarreriments injustificats en les actuacions en solitari i conjuntes. 

 
Actuacions en solitari 

1. El jurat considerarà que es produeix un “endarreriment injustificat” a l’hora 
d’iniciar l’intent corresponent per part d’una colla que actua en solitari, quan la 
colla, després d’haver-li estat comunicat per part del presentador que pot iniciar el 
seu intent de castell, no ho faci en els següents temps d’execució: 

1ª jornada, diumenge 28 de setembre: 

 10 minuts per executar el 7 de 7, 5 de 7a, 3 de 7 ps, 9 de 7, 2 de 7, 4 de 8, p de 6. 

2ª Jornada, dissabte 4 d'octubre: 

 10 minuts per executar el 3 de 8. 
 15 minuts per executar el 7 de 8, 2 de 8 f, pilar de 7 f, 5 de 8, 4 de 8 a, 3 de 8 a, 5 

de 8 a. 

3ª Jornada, diumenge 5 d'octubre: 

 15 minuts per executar els castells 4 de 9 f, 3 de 9 f, 9 de 8 i 3 de 8 ps. 
 20 minuts per executar els castells 7 de 9 f, 5 de 9 f, 4 de 9 fa, 3 de 9 fa, 5 de 9 fa, 

4 de 9 sf, 2 de 8 sf, 9 de 9 f, 2 de 9 sm, 3 de 9 sf. 
 25 minuts per executar els castells 2 de 9 fm, p de 8 fm, 3 de 10 fm, 4 de 10 fm i 

p de 9 fmp. 

2. Els períodes d’execució establerts en el punt 1 d’aquest acord abasten la totalitat 
de l’intent; és a dir, el peu desmuntat que poden realitzar les colles en cada intent 
està inclós també dins d’aquests períodes. 

3. 5 minuts abans d’exhaurir-se el temps per executar el castell, l’organització 
advertirà la colla a través del seu delegat de plaça que li resta aquest temps per a 
realitzar la seva construcció. 

4. S’entendrà que una colla comença a iniciar l’intent corresponent en el moment 
que el segon o tots els segons són situats al seu lloc (en el cas dels castells aixecats 
per sota, en el moment que els dosos són situats damunt les espatlles dels pis 
inferior). 

5. Quan una colla incorri en un endarreriment injustificat, d’acord amb la 
interpretació que es fa en els punts anteriors, el jurat retirarà a la colla el dret a 
prendre part en la ronda corresponent. 

 
 

 



 
Actuacions en ronda conjunta 

1. Les colles que actuen en ronda conjunta ho han de fer de forma simultània, de tal 
manera que la darrera colla del grup ha de muntar el peu del seu castell abans de la 
finalització del castell de la penúltima colla. 

2. En el cas que la darrera colla en actuar en la ronda conjunta hagi desmuntat un 
peu abans de la finalització del castell de la penúltima colla, disposa de 5 minuts 
per a realitzar el seu intent a partir del moment d’haver desmuntat el seu primer 
peu. 

3. 5 minuts abans d’exhaurir-se el temps per executar el castell, l’organització 
advertirà a la colla a travès del seu delegat de plaça que li resta aquest temps per a 
realitzar la seva construcció. 

4. S’entendrà que una colla comença a iniciar l’intent corresponent en el moment 
que el segon o tots els segons són situats al seu lloc. 

5. Quan una colla incorri en un endarreriment injustificat, d’acord amb la 
interpretació que es fa en els punts anteriors, el jurat retirarà a la colla el dret a 
prendre part en la ronda corresponent. 

 


