
Rambla Guipúscoa, 23-25 5è. B – 08018 Barcelona-       Tel. i Fax: 93 461 89 08        a/e: gerencia.fcbb@fcbb.cat 
 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
www.fcbb.cat  

 
 

CAMPIONAT DE SELECCIONS TERRITORIALS 
Es basa en les classificacions dels Circuits Individuals a mitja temporada, després de la tercera 
jornada. 
 
Calendari: 
Diumenge 27 de febrer de 2022 a les pistes del C.B.C. la Ràpita (la Ràpita / Santa Margarida i els Monjos – 
Alt Penedès) 
 
Participants: 
Una selecció de cada província formada per: 

 4 homes + 4 dones, tenint en compte les classificacions dels Circuits Individuals 
o Un dels jugadors/es ha de ser de categoria Sub 25 
o Un dels jugadors/es ha de ser d’una de les categories infantils 
o La resta de jugadors/es seran de categoria sènior o supersènior indistintament 

 
Seleccionadors/es: 
Ho seran els Delegats/des o representants de la FCBB a cada territori 
 
Competició i classificacions: 
Enfrontaments directes entre totes les seleccions – lligueta (cada selecció farà tres partides). 
 
Per tal de donar agilitat als enfrontaments, cada selecció es repartirà en dos equips de 4 jugadors/es (A i B), 
que podrà variar en cada enfrontament. Sempre haurà d’haver-hi dos homes i dues dones en cada equip. 
 
En cada enfrontament hi haurà 7 punts en joc: 

 2 punts a la millor puntuació total (suma dels 8 jugadors/es) 

 1 punt a la millor puntuació entre els equips A 

 1 punt a la millor puntuació entre els equips B 

 1 punt a la suma de puntuació dels homes de cada selecció 

 1 punt a la suma de puntuació de les dones de cada selecció 

 1 punt a la suma de puntuació dels jugadors/es sub 25 i infantil 
En totes les modalitats, en cas d’empat a punts i bitlles, cada selecció guanyarà 0,5 punts, excepte en la 
puntuació total que seria 1 punt per cada selecció. 
 
La classificació es farà per la suma de punts de cada enfrontament 
 
Uniformitat: 
Tots els jugadors/es aniran amb l’uniforme de la seva selecció que els facilitarà la FCBB 
 
Trofeus: 

 Medalla d’or per cada integrant de la selecció guanyadora 

 Record de la competició per a tots els participants + àrbitres i anotadors 
 
Les Normes Tècniques seran les mateixes que regeixen qualsevol competició per equips 
Tots els jugadors/es tiraran des de la distància corresponent a la seva categoria d’edat, a excepció de si hi 
ha algun bitllaire de 80 anys o més que podrà tirar des d’un metre més endavant 
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