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Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
www.fcbb.cat  
 

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS  
DE BITLLES CATALANES 

 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1.1. Totes les competicions oficials organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling (FCBB), 

segueixen les directrius marcades al Reglament de Joc de Bitlles Catalanes vigent, tant pel que fa a 
les normes de joc com a les especificacions tècniques del material. 

1.2. Aquest reglament és d’aplicació als clubs afiliats a la FCBB que estiguin degudament inscrits a les 
competicions de bitlles catalanes. 

1.3. Tots els clubs afiliats que es vulguin inscriure a les competicions han d’estar al corrent de les seves 
obligacions econòmiques amb la FCBB i correctament inscrits al Consell Català de l’Esport. 

1.4. Els jugadors/es que hi participin han d’estar en possessió de la llicència federativa corresponent a la 
temporada en curs 

 

2. DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI 
 

2.1. La FCBB aprova i publica cada temporada les BASES DE COMPETICIÓ de cadascuna de les 
competicions, així com el CALENDARI corresponent. 

2.2. Les Bases de Competició definiran amb detall els punts següents: 
2.2.1. Inscripcions 
2.2.2. formació de categories i/o grups / sorteig (el què s’escaigui segons la competició) 
2.2.3. composició dels equips 
2.2.4. sistema de competició 
2.2.5. ascensos i descensos (si s’escau) 
2.2.6. incidències i notificacions 
2.2.7. arbitratge i taula de control 
2.2.8. normes tècniques 
2.2.9. trofeus 

 

3. COMPETICIONS PRINCIPALS 
 

3.1. LLIGA CATALANA 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Tots els equips que hagin formalitzat la inscripció. Cada club pot inscriure tants equips com vulgui. 
 
Divisió territorial: 
Els equips es repartiran en funció de la seva província, podent haver-hi algunes excepcions si així ho 
demanen els clubs 
 
Categories de qualitat: 
Dins de cada província els equips es repartiran en categories de qualitat. A partir de Segona Divisió podrà 
haver-hi més d’un grup en la mateixa categoria de qualitat provincial. 

http://www.fcbb.cat/
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Cada grup o categoria serà com a màxim de 8 equips, excepte en casos excepcionals que així ho requereixin 
 
Equips: 
Els equips estaran formats per 4 jugadors/es en cada partida, i podran tenir els suplents que es vulgui. 
 
Podran formar part dels equips de Primera Divisió tots els jugadors/es de categoria sènior, juvenil, cadet i 
infantil. 
 
Podran formar part dels equips de la resta de categories de qualitat tots els jugadors/es sigui quina sigui la 
seva categoria d’edat. També s’aplicarà aquest criteri si en un territori només hi ha Primera Divisió. 
 

 Els jugadors/es que formin part d’un equip podran jugar en un altre de categoria superior del seu 
mateix club en un màxim de tres jornades. En cap cas podran fer-ho en un altre equip de la 
mateixa categoria o de categoria inferior, i tampoc es podrà jugar en equips de dos clubs diferents 
en la mateixa temporada. 

 
Competició: 
Competició per enfrontaments directes seguint el calendari establert. Els diferents grups o categories 
podran jugar seguint el sistema de local/visitant o en concentració d’equips. 
 
Classificacions: 
S’establirà una classificació en cada grup o categoria segons els punts dels enfrontaments directes: 

 2 punts per partida guanyada 

 1 punt per partida empatada 

 0 punts per partida perduda 
 
Els millors equips de la Primera Divisió de cada província disputaran el Campionat de Catalunya de Clubs 
 
Ascensos i descensos: 
S’establirà un sistema d’ascensos i descensos segons les categories de qualitat que hi hagi i el nombre 
d’equips que les formin 
 

3.1.1 LLIGA CATALANA INFANTIL 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Tots els equips que hagin formalitzat la inscripció. Cada club pot inscriure tants equips com vulgui. 
S’admetran equips formats per jugadors/es de diferents clubs 
 
Equips: 
Els equips estaran formats per 4 jugadors/es en cada partida, i podran tenir els suplents que es vulgui. 
 
Podran formar part dels equips de la Lliga Catalana Infantil tots els jugadors/es de categoria benjamina, 
alevina i infantil. 
 
Competició: 
Es disputaran 7 jornades de 2 partides cadascuna (14 partides). La última jornada de lliga es disputarà de 
manera conjunta i s’hi farà el lliurament de trofeus 
 
Classificació: 
S’establirà una classificació sumant el punts de joc de totes les partides 
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3.2 COPA GENERALITAT 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Tots els equips que hagin formalitzat la inscripció. Cada club pot inscriure un únic equip 
 
Equips: 
Els equips estaran formats per 5 jugadors/es en cada partida. 

 Fins a vuitens de final podran tenir els suplents que es vulgui. 

 A la Final a Vuit podran tenir un màxim de 2 suplents. 
 
Podran formar part dels equips de Copa Generalitat tots els jugadors/es de categoria sènior, juvenil, cadet 
i infantil. 
 
Competició: 
Els equips, després del sorteig previ s’enfronten entre ells en eliminatòries directes. 
 

 Fins a vuitens de final: eliminatòries a doble partida, es classifica l’equip que té més punts després 
de la suma de les dues partides. 

 Quarts de final, semifinals i final es disputen a partida única en una Final a Vuit 
 
Si la inscripció supera els 48 equips, les eliminatòries 1/32 i 1/16 de final es disputarien de forma 
territorial pels equips que així ho expressin en el full d’inscripció, o aquests les jugarien com a local contra 
equips que hagin expressat la seva voluntat de jugar per tot el territori. 
 

3.3 CIRCUITS INDIVIDUALS 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Els jugadors/es que formalitzin la inscripció 
 
Categories: 
Hi haurà diferents categories d’edat, masculines i femenines 

 Infantil Jugadors/es de les categories infantil, alevina i benjamina (Hi haurà una classificació 
diferent per a cadascuna de les categories d’edat) 

 Sub 25  Jugadors/es de les categories cadet, juvenil i sènior menors de 25 anys (comptaran 
com a menors de 25 anys els que compleixin aquesta edat l’any en què finalitza la competició) 

 Sènior  Jugadors/es de categoria sènior a partir de 25 anys i menors de 70 (comptaran com 
a menors de 70 anys els que compleixin aquesta edat l’any en què finalitza la competició) 

 Super-sènior Jugadors/es de categoria sènior de 70 o més anys d’edat. 
 
Competició: 
La competició constarà de 6 jornades: 

 Els participants en el Circuit Infantil faran dues partides cada jornada (12 partides) 

 Els participants en els Circuits Sub 25, Sènior i Super-sènior faran tres partides cada jornada (18 
partides) 

 
Classificacions: 
Les classificacions s’establiran de següent manera: 
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 Infantil, Alevina i Benjamina – tenint en compte la suma de punts de les 8 millors partides 

 Sub 25, Sènior i Super-sènior – tenint en compte la suma de punts de les 12 millors partides 
o Desempats per a totes les categories: 

 suma total de bitlles de les partides comptabilitzades 
 millor mitjana de punts de totes les partides 
 suma total de bitlles 
 millors partides 

 

3.4 CIRCUIT DE PARELLES MIXTES (Sistema Baker) 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Els jugadors/es  de les categories sènior, juvenil, cadet i infantil que formalitzin la inscripció. 
 
Les parelles hauran d’estar formades per una dona i un home i podran ser del mateix club o de clubs 
diferents. No cal que els dos integrants de la parella siguin de la mateixa categoria d’edat. 
 
Cada integrant de la parella podrà ser substituït en una de les jornades (excepte en la final). En cap cas es 
podran substituir els dos components de la parella en la mateixa jornada . 
 
Competició: 
Constarà de 3 jornades classificatòries + una jornada final.  
 

 Totes les partides de la competició es jugaran segons el “sistema Baker”, llançaments alterns entre 
els dos membres de la parella 

 En cadascuna de les 3 primeres jornades es disputaran 4 partides (12 en total), i s’habilitaran les 
suficients seus, pistes i horaris per tal que en una pista només hi juguin dues parelles 

 En totes les jornades, els dos membres de cada parella hauran de jugar junts en la mateixa seu 

 Totes les parelles hauran de jugar en un mínim de 2 seus diferents 

 En cap seu podrà haver-hi només parelles formades o inscrites per jugadors/es del mateix club 
 
Classificació: 
S’establirà una classificació comptant les 12 partides de les 3 primeres jornades. Es classificaran per la final 
les 12 parelles que hagin sumat més punts 
 
Es desempatarà per nombre de bitlles i per millors partides 
 

 En la final, les parelles classificades s’enfrontaran entre sí en eliminatòries directes amb una repesca, 
segons quadre d’enfrontaments. 

 

4. COMPETICIONS DERIVADES DE LES PRINCIPALS 
(a celebrar durant la mateixa temporada) 

 

4.1 CAMPIONAT DE SELECCIONS PROVINCIALS 
Es basa en les classificacions dels Circuits Individuals a mitja temporada, després de la tercera 
jornada. 
 
Calendari: 
La FCBB fixarà a començament de la temporada la data i lloc de celebració del campionat (A mitja 
temporada, un cop s’hagin jugat tres jornades dels Circuits Individuals). 
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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 

 
Els jugadors/es de categoria sènior o supersènior, per poder formar part de les diferents Seleccions 
Territorials, hauran d’haver jugat totes les partides dels Circuits Individuals  disputades fins el moment de 
celebrar-se la competició. 
 
Els jugadors/es de categoria Sub 25 o del Circuit Infantil, per poder formar part de les diferents Seleccions 
Territorials, hauran d’haver jugat dues terceres parts de les partides dels Circuits Individuals  disputades 
fins el moment de celebrar-se la competició. 
 
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. 
 
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 
 

4.2 CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL 
Es basa en les classificacions finals del Circuits Individuals. 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Els millors jugadors/es dels rànquings dels diferents circuits individuals (sempre i quan hagin jugat des de la 
distància oficial que correspon a la seva categoria). 
 
Categories: 

 Absoluta masculina i femenina (inclou jugadors/es dels Circuits Sub 25, Sènior i Supersènior) 

 Sub 25  masculina i femenina 

 Infantil  masculina i femenina 

 Alevina  masculina i femenina 

 Benjamina masculina i femenina 
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Competició: 

 Categoria Absoluta (inclou Sub 25) 
o Dues partides tots contra tots 
o Els 10 millors jugadors i les 10 millors jugadores després de la suma de punts de les dues 

partides disputen una final partint de zero 

 Categories Infantil, Alevina i Benjamina 
o Dues partides tots contra tots. La classificació s’estableix amb la suma de punts de les dues 

partides 
 
Desempats: 
Campionat absolut 

 partides de classificació  bitlles + classificació circuits 

 final    bitlles + partides classificació 
 
Campionat infantil 

 bitlles + classificació circuits 
 

 4.3 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS 
Es basa en les classificacions finals de la Lliga Catalana. 
 
Calendari: 
Segons aprovi la FCBB 
 
Participants: 
Els 2 millors equips de Primera Divisió de cada província 
 
Equips: 
Els equips estaran formats per 4 jugadors/es en cada partida, i podran disposar de dos jugadors/es 
suplents. 
 
Competició: 
Dues partides tots contra tots. Després de sumar-se els punts de les dues partides, els dos millors equips 
disputaran una final partint de zero. 
 
Desempats: 

 partides de classificació  bitlles + millor partida + ronda de tres tirades 

 final    bitlles + ronda de tres tirades 
 

5. COMPETICIONS DERIVADES DE LES PRINCIPALS 
(a celebrar la temporada següent) 

 

5.1 GRAN PREMI CATALUNYA - SUPERCOPA 
Aquesta competició obra la nova temporada i es basa en el Campionat de Catalunya de Clubs, la 
Copa Generalitat i les competicions individuals i de parelles de la temporada anterior (per 
configurar les diferents seleccions catalanes). 
 
Calendari: 
La FCBB fixarà la data i lloc de celebració del campionat (primer dissabte o diumenge del mes de setembre) 
 
Participants: 

 Equip local * 

 Campió de Catalunya de Clubs 
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 Campió de la Copa Generalitat** 

 Selecció Catalana Absoluta Masculina 

 Selecció Catalana Absoluta Femenina 

 Selecció Catalana Sub 25 mixta 

 Selecció Catalana Infantil mixta 
 
* La FCBB concedirà l’organització d’aquesta competició a un club que celebri algun esdeveniment especial, 
com pot ser un aniversari important o una inauguració de pistes. 
**En el cas que el Campió de Catalunya i el de la Copa Generalitat siguin el mateix club, hi participarà el 
finalista de la Copa Generalitat 
 
Equips: 
Els equips estaran formats per 5 jugadors/es en cada partida, i podran tenir 1 suplent/ta 
 
Competició: 
Dues partides tots contra tots. 
 
Desempat per bitlles i ronda de tres tirades 
 

5.2 CAMPIONATS PROVINCIALS INDIVIDUALS 
Es basa en els Circuits Individuals de la temporada anterior. 
 
Calendari: 
La FCBB fixarà la data i lloc de celebració dels diferents campionats (segon o tercer cap de setmana del mes 
de setembre) 
 
Participants: 
Els millors jugadors i jugadores de cada província dels Circuits Individuals de la temporada anterior de les 
categories Sub 25, Sènior i Supersènior. El nombre de participants podrà variar d’una província a l’altre 
segons la participació en els circuits i es comunicarà durant la celebració d’aquests. (Màxim 30 homes i 10 
dones, sempre i quan es mantingui el promig d’homes i dones participants en els circuits) 
 
Competició: 

 Dues partides tots contra tots 

 Els 10 millors jugadors i les 5 millors jugadores (com a màxim), després de la suma de punts de les 
dues partides disputen una final partint de zero 

 
Desempats: 

 partides de classificació  bitlles + classificació circuits 

 final    bitlles + partides de classificació 
 

6. ALTRES COMPETICIONS 
 
La FCBB i/o les seves Delegacions Territorials podran organitzar durant la temporada noves competicions 
per tal de provar-ne el format i la seva viabilitat, i incloure-les la temporada següent en el Calendari Oficial 
de Competicions de Bitlles i afegir-les a aquest reglament. 
 

7. COMPETICIONS HOMOLOGADES 
 

 La FCBB pot homologar altres competicions organitzades pels clubs que hi estiguin afiliats. 
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 Aquestes competicions es regeixen per les seves bases de competició i han de seguir les directrius 
marcades al Reglament de Joc de Bitlles Catalanes vigent, tant pel que fa a les normes de joc com a 
les especificacions tècniques del material. 

 

 Tots els clubs afiliats que es vulguin inscriure a les competicions han d'estar al corrent de les seves 
obligacions econòmiques amb la FCBB i correctament inscrits al Consell Català de l’Esport, i els 
jugadors/es hauran de tenir tramitada la llicència de la temporada en curs. 

 

 La FCBB aprova i publica cada temporada les bases de competició de cadascuna de les competicions 
homologades, així com els calendaris corresponents. 

 
 

Disposicions finals 
 

1. El incompliment del reglament és motiu d'expedient disciplinari i la seva aplicació queda en mans 
del jutge/essa únic de competició de la FCBB. 

 
2. Qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament i altra normativa vigent, l’ha de resoldre en 

cada cas l'òrgan competent de la FCBB.  
 

Disposició derogatòria 
 

1. Queden derogats tots els reglaments i les normes que s’oposen a aquest document, i 
específicament es deroga el reglament següent: 

 
1.1. Reglament General de Competicions de Bitlles Catalanes (2017) 

 

Disposició transitòria 
 

1. Aquest reglament entra en vigor en la data en què l’aprovi l’Assemblea General de la FCBB i 
s’aplicarà a partir de la temporada 2022/2023 


