Federació Catalana de Bitlles i Bowling
www.fcbb.cat

BASES DE COMPETICIÓ – CIRCUIT INDIVIDUAL INFANTIL 2022/2023
(Prova de referència per a les seleccions catalanes)
Aquesta competició es regeix de conformitat amb aquestes Bases de Competició i per allò que
disposa el Reglament General de Competicions Oficials de Bitlles Catalanes aprovat a
l’assemblea general ordinària de la FCBB celebrada el 22 de juny de 2022.
1. Inscripcions
1.1. Per prendre part en la competició, tots els clubs interessats hi han d’inscriure
prèviament els seus jugadors/es de categories benjamina, alevina i infantil. Per això,
cal formalitzar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la seu de la FCBB o al correu
electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat.
1.2. També és podran inscriure els jugadors/es que disposin de llicència independent i que
hagin formalitzat el full d’inscripció.
1.2.1. En tractar-se de jugadors menors d’edat, el full haurà d’anar signat pel seu
representat legal.
1.3. El fet d’inscriure’s en aquesta competició, i en el cas d’aconseguir la classificació,
comporta l’obligació de participar en el Campionat de Catalunya Individual Infantil,
que es disputarà el dissabte 3 de juny de 2023.
1.4. Abans de cada jornada de competició, els clubs i jugadors/es independents
comuniquen a quines seus prendran part a la jornada. També cal comunicar les
possibles baixes.
2. Calendari
2.1. El campionat es desenvolupa segons el calendari aprovat per la FCBB, i consta de 6
jornades.
2.1.1. 1a jornada – 15/16 d’octubre de 2022
2.1.2. 2a jornada – 19/20 de novembre de 2022
2.1.3. 3a jornada – 28/29 de gener de 2023
2.1.4. 4a jornada – 25/26 de febrer de 2023
2.1.5. 5a jornada – 25/26 de març de 2023
2.1.6. 6a jornada – 6/7 de maig de 2023
2.2. En cada jornada de competició hi ha diferents seus on poden anar a competir els
jugadors/es inscrits, sense tenir en compte la territorialitat del seu club.
3. Categories
3.1. Infantil: jugadors/es nascuts els anys 2009 i 2010
3.1.1. masculina
3.1.2. femenina
3.2. Alevina: jugadors/es nascuts els anys 2011 i 2012
3.2.1. masculina
3.2.2. femenina
3.3. Benjamina: jugadors/es nascuts els anys 2013 i 2014
3.3.1. masculina
3.3.2. femenina
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4. Uniformitat
4.1. Tots els jugadors/es aniran degudament uniformats.
5. Competició
5.1. El campionat consta de 12 partides repartides en 6 jornades.
6. Classificació
6.1. S’estableix un únic rànquing per a cadascuna de les categories per mitjana de punts,
tenint en compte les 8 millors partides de cada jugador/a.
6.2. Es classifiquen pel Campionat de Catalunya Individual Infantil:
6.2.1. Els 8 millors jugadors de categoria infantil masculina.
6.2.2. Les 8 millors jugadores de categoria infantil femenina.
6.2.3. Els 8 millors jugadors de categoria alevina masculina.
6.2.4. Les 8 millors jugadores de categoria alevina femenina.
6.2.5. Els 8 millors jugadors de categoria benjamina masculina.
6.2.6. Les 8 millors jugadores de categoria benjamina femenina.
7. Desempats
7.1. En cas d’empat es tindrà en compte:
7.1.1. el major nombre de bitlles de les 8 partides comptabilitzades.
7.1.2. la millor mitjana de punts de totes les partides disputades.
7.1.3. el major nombre de bitlles total.
7.1.4. la millor puntuació en cadascuna de les partides.
8. Retard i no compareixença
8.1. Si un jugador/a arriba tard a una de les partides podrà incorporar-s’hi, però se li
anotarà un 0 (zero) en les tirades que no hagi realitzat.
8.2. En el cas de no presentació d’un jugador/a se li podrà obrir l’expedient disciplinari
corresponent.
9. Arbitratge i taula de control
9.1. Cada partida està dirigida per un àrbitre/a aportat pel club organitzador o per algun
altre club dels participants en la jornada.
9.1.1. L’àrbitre/a assenyala el començament de les tirades –dos xiulets curts i un de
llarg– controla la plantada, els possibles rebots i les infraccions al Reglament de
Joc de Bitlles Catalanes i a les normes tècniques d’aquestes bases de competició.
9.1.2. Decideix sobre les jugades dubtoses i pot consultar, si ho considera necessari
amb la taula de control.
9.1.3. Un cop finalitzada la tirada canta les puntuacions aconseguides i les
amonestacions, si n’hi ha.
9.1.4. En aquestes categories l’àrbitre/a ha d’actuar com un educador dels
jugadors/es, fent-los veure la importància de seguir amb correcció totes les
normatives.
9.2. La taula de control està formada per un o més anotadors/es aportats pel club
organitzador o la resta de clubs participants en la jornada, que són els
encarregats/des de confeccionar les actes de joc.
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9.2.1. Els anotadors confeccionaran les actes de joc i informaran als jugadors/es en
quina pista i ordre els toca jugar, aquest hauran de presentar la llicència vigent.
En qualsevol cas es pot demanar el DNI o document acreditatiu.
9.2.2. Les actes de joc, un cop emplenades, les signen els anotadors i l’àrbitre, que fan
constar el seu nom i cognoms i número de DNI sota les signatures.
9.3. Qualsevol incidència o reclamació que es pugui produir ha de quedar reflectida a
l’acta de joc. La resolució de cada cas és competència del jutge/essa únic de
competició de la FCBB.
10. Notificació de resultats
10.1.
Els clubs o delegacions organitzadores de cada jornada han de comunicar els
resultats per correu electrònic a l’adreça tonisole@fcbb.cat abans de les 11 hores del
primer dia feiner següent a la competició.
11. Normes tècniques
11.1.
Distàncies de llançament dels jugadors/es segons la seva categoria d’edat:
11.1.1. Infantil: 9.5 metres
11.1.2. Alevina: 8 metres
11.1.3. Benjamina: 6.5 metres
11.2.
Si un jugador/a no és a la zona de llançament corresponent en el moment que
li toca llançar se li anotarà 0 (zero) punts en l’acta de joc.
11.3.
Cap jugador/a pot esperar a llançar el primer bitllot a que hagin acabat els
jugadors/es que ho fa amb ell, a no ser que es produeixi una circumstància especial i
així ho autoritzi l’àrbitre.
11.4.
En el moment de llançar, el jugador/a ha de tenir els bitllots fora de la pista (en
la zona de llançament). Tot bitllot que traspassi la línea transversal que delimita la
pista es considera llançat.
11.5.
Si en el moment de llançar, el jugador/a ultrapassa els límits d’amplada de la
pista o trepitja la línea de llançament, serà motiu d’amonestació, restant-se-li dos
punts per cada amonestació a partir de la segona, del total de punts del jugador/a.
11.6.
En el cas que un jugador/a faci bitlla (10 punts), o “llenya” (6 punts), amb el
primer o segon bitllot, ja no podrà llançar els bitllots restants.
11.7.
En el cas que un bitllot, després de rebotar en algun element que no formi part
de la pista de joc (paret posterior, tanca de seguretat...), faci caure alguna bitlla,
aquesta no serà comptabilitzada i es tornarà a col·locar com estava. El bitllot en
qüestió es col·locarà fora de la pista i no es tornarà a llançar.
11.7.1. Només en el cas que no es pugui determinar com estaven col·locades les
bitlles, es tornaria a plantar i es repetiria la tirada
11.8.
En el cas que un bitllot faci caure alguna bitlla d’una altra pista, aquesta no
serà comptabilitzada i es tornarà a col·locar com estava.
11.8.1. Només en el cas que no es pugui determinar com estaven col·locades les
bitlles, es tornaria a plantar i es repetiria la tirada.
11.9.
Si un bitllot queda prop de les bitlles d’una altra pista, el jugador/a afectat pot
parar de jugar i demanar a l’àrbitre/a que el retiri abans de reprendre la tirada.
11.10.
Si un jugador/a llança més de 3 bitllots en una mateixa tirada se li anotarà un 0
(zero). En el cas que es demostri que s’ha fet expressament per treure’n profit es farà
constar a l’acta de la partida i es podrà obrir expedient disciplinari.
11.11.
Si un jugador disposa de més de 4 bitllots a la zona de llançament se li anotarà
un 0 (zero). En el cas que es demostri que s’ha fet expressament per treure’n profit es
farà constar a l’acta de la partida i es podrà obrir expedient disciplinari.
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11.12.
Els jugadors/es, quan no els toca llançar, no han de deixar els seus bitllots a la
zona de llançament ja que molesten els altres jugadors/es i poden confondre
l’àrbitre/a.
11.13.
Els jugadors/es, un cop finalitzada la tirada, no s’han de moure de la zona de
llançament fins que l’àrbitre/a autoritzi la plantada següent (encara que hi hagi canvi
de jugador/a), o xiuli el final de la partida. En cas de fer-ho serà motiu d’amonestació,
restant-se-li dos punts per cada amonestació a partir de la segona, del total de punts
del jugador/a.
11.14.
Després de plantar, un cop treta la plantilla, cap jugador/a pot tocar les bitlles.
Si es toquen, s’ha de tornar a posar la plantilla.
12. Comunicats
12.1.
Tots els comunicats d’aquesta competició es faran mitjançant correu
electrònic.
13. Premis
13.1.
Es lliuren medalles als tres primers classificats del rànquing de cada categoria.
13.2.
Es lliuren diplomes/records als vuit primers classificats del rànquing de cada
categoria.
13.3.
El lliurament es farà coincidint amb el Campionat de Catalunya Individual
Infantil.
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