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REQUERIMENTS BÀSICS PER A L’ORGANITZACIÓ DE
CAMPIONATS DE BITLLES CATALANES
Per a la bona organització dels diferents campionats de bitlles catalanes que
s’organitzen durant l’any, fan falta tenir en compte unes necessitats bàsiques. Algunes
d’aquestes necessitats són comunes a tots els campionats, d’altres, com l’espai
necessari, varien segons el campionat.
Abans de sol·licitar l’organització heu de tenir en compte tots aquests requeriments i
estar segurs que els podeu complir.
També és imprescindible comptar amb el suport de l’Ajuntament del municipi on es
voldrà organitzar el campionat. Cal adjuntar amb la sol·licitud oficial d’organització una
carta de l’ajuntament on expresi el seu suport a la candidatura.
Així mateix cal que en informeu de qui formarà part del Comitè Organitzador del
campionat sol·licitat. Aquest comitè ha d’estar format per un mínim de tres persones,
una de les quals en serà el president.
Junt amb el full de sol·licitud heu de fer arribar un plànol del lloc on es durà a terme el
campionat, a ser possible amb la distribució de les pistes necessàries en cada
campionat

NECESSITATS COMUNES A TOTS ELS CAMPIONATS











Personal suficient per dur a terme l’organització
Carpes per a l’organització
Taules, cadires i carpa o parasol per a les taules dels anotadors/es
Equip de so
Tarima per a lliurament de trofeus (pot ser pòdium per a les competicions
individuals
Taulell d’anuncis
Graderia i/o cadires pel públic
Altres serveis:
o Aparcament per a cotxes i autocars
o Lavabos
o Servei de bar
Fer la màxima difusió del campionat amb triptics i/o cartells, xarxes socials i
tots els mitjans audiovisuals possibles.

Rbla. Guipúscoa, 23-25, 5è B - 08018 Barcelona Tel. i Fax 934618908 a/e: gerencia.fcbb@fcbb.cat

NECESSITATS D’ESPAI PER A CADA CAMPIONAT
Campionat de Catalunya Individual infantil
Dissabte 3 de juny de 2023
 Espai suficient per a 8 pistes.
 En el cas d’aquest campionat cal tenir previst un segon espai, cobert, on es
pugui celebrar el campionat en cas de pluja. El terra podrà ser dur (pista
esportiva), sempre millor si la zona de plantada o bot dels bitllots pot tenir
moqueta.
Final del Circuit de Parelles Mixtes
Diumenge 4 de juny de 2023
 Espai suficient per a un mínim de 8 pistes i un màxim de 12
IMPORTANT: Cal tenir en compte que per organitzar aquest campionat s’ha de
disposar de personal preparat per plantar les bitlles en algunes de les fases de la
competició
Campionat de Catalunya Individual absolut i sub 25
Diumenge 11 de juny de 2023
 Espai suficient per a un mínim 20 o un màxim de 30 pistes, a poder ser
distribuides en grups d’entre 4 i 6 pistes, més un grup de 5 pistes per a la final.
Final a vuit de la Copa Generalitat
Diumenge 2 de juliol de 2023
 Espai suficient per a 8 pistes (es podria fer en un espai de 4 pistes). Si és
possible, disposar d’espai per a 2 pistes més per a la final
Campionat de Catalunya de Clubs
Diumenge 9 de juliol de 2023
 Espai suficient per a 8 pistes. Si és possible, disposar d’espai per a 2 pistes més
per a la final
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