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REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS OFICIALS  
DE BITLLES CATALANES 

 

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
1. Àmbit material 
 

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. 

 
2. Àmbit personal 
 

2.1. Aquest reglament és d'aplicació als clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling que estiguin degudament inscrits a les competicions de bitlles catalanes. 

 
2.2. 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. 

 
2.3. 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. 

 

3. COMPETICIONS PER EQUIPS 
 
3.1. LLIGA CATALANA 
 
1. Participants 

 
1.1.  Hi poden participar tots els clubs afiliats a la FCBB que hagin formalitzat la inscripció i 

abonat els drets d’inscripció. 
1.2.  Un club pot inscriure més d’un equip a la competició sempre que aquesta estigui 

formada per més d’un grup. Mai dos equips del mateix club podran formar part del 
mateix grup. 

 
2. Equips 
 

2.1. Els equips estan formats per cinc jugadors/es i poden ser masculins, femenins o 
mixtos, i poden disposar dels jugadors/es suplents que creguin convenient. 

http://www.fcbb.cat/
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2.2. Tots els jugadors/es han de ser de categoria cadet, juvenil o sènior. 
 
3. Sistema de competició 

 
3.1.  La competició es disputa pel sistema local/visitant segons el calendari de competició. 
3.2. En cada jornada de competició es disputen dos enfrontaments (lliga a 4 voltes). 

 
4. Grups 
 

4.1.  Segons inscripció. 
4.1.1. Màxim 10 equips per grup. 
4.1.2. Grups de proximitat territorial, sense tenir en compte la divisió oficial del 

territori. 
 
5. Classificació final 
 

5.1.  Els dos/tres primers equips classificats de cada grup participaran en el Campionat de 
Catalunya de Clubs 

5.1.1.  Es classificaran 3 equips dels grups amb 9 o 10 equips. 
5.1.2.  Es classificaran 2 equips dels grups amb 6, 7 o 8 equips. 

 
3.2. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS 
 
1. Participants 

 
1.1.  Els dos/tres primers equips classificats de cada grup de la Lliga Catalana. 

 
2. Equips 
 

2.1.  Els equips estan formats per cinc jugadors/es, poden ser masculins, femenins o mixtos 
i poden disposar només de dos jugadors/es suplents 

2.2.  Tots els jugadors/es han de ser de categoria cadet, juvenil o sènior. 
 
3. Competició 

 
3.1.  Dues partides tots contra tots. 
3.2.  Els 5 millors equips després de la suma de punts de les dues partides disputen una 

final partint de zero. 
 
3.3. COPA GENERALITAT 
 
1. Participants 

1.1.  Hi poden participar tots els clubs afiliats a la FCBB que hagin formalitzat la inscripció i 
abonat els drets d’inscripció. 

1.2.  Un equip per club. 
 
2. Equips 
 

2.1.  Els equips estan formats per cinc jugadors/es i poden ser masculins, femenins o 
mixtos. Fins a vuitens de final poden disposar dels jugadors/es suplents que creguin 
convenient. En la Final a Vuit només poden disposar de dos jugadors/es suplents. 

2.2. Tots els jugadors/es han de ser de categoria cadet, juvenil o sènior. 
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3. Competició 
 

3.1.  Fins a vuitens de final: 
3.1.1. Eliminatòries a doble partida al terreny de joc que marqui el quadre de la 

competició. 
3.1.2. En el cas que la inscripció superi els 48 equips, les eliminatòries 1/32 i 1/16 de 

final es faran per proximitat territorial pels equips que així ho expressin en el full 
d’inscripció. 

3.1.2.1. Es faria un primer sorteig per les eliminatòries 1/32 i 1/16 de final, i un 
altre per l’eliminatòria de 1/8 de final. 

3.2.  Final a vuit (quarts, semifinals i final): 
3.2.1. Enfrontaments a una partida seguint el quadre de la competició. 

 
3.4. GRAN PREMI CATALUNYA – SUPERCOPA 
 
1. Participants 

 
1.1.  Equips representants de: 

1.1.1. Club local 
1.1.2. Campió del Campionat de Catalunya de Clubs 
1.1.3. Campió de la Copa Generalitat 
1.1.4. Selecció Catalana de Bitlles Absoluta 
1.1.5. Selecció Catalana de Bitlles Sub 25 
1.1.6. Selecció Catalana de Bitlles Infantil 

1.2.  Un equip per club o selecció. 
1.3. En el cas que un mateix club ostenti dos dels títols que el classifiquen directament o bé 

que el club organitzador ha assolit un dels dos títols, es podrà convocar un  Combinat 
Territorial. 

 
2. Equips 
 

2.1.  Els equips estan formats per cinc jugadors/es,  poden ser masculins, femenins o 
mixtos i poden disposar de només un jugador/a suplent. 

 
3. Competició 
 

3.1.  Dues partides tots contra tots. 
3.1.1. Gran Premi Catalunya: 

3.1.1.1. Tots els equips. 
3.1.2. Supercopa: 

3.1.2.1. Els campions del Campionat de Catalunya de Clubs i la Copa 
Generalitat. 

 
3.5. CAMPIONAT DE SELECCIONS PROVINCIALS * 
 
1. Participants 
 

1.1.  Dues seleccions per província, una de masculina i una de femenina. 
 
2. Equips 
 

2.1.  Els equips estan formats per quatre jugadors/es i són masculins o femenins. Tots els 
jugadors/es han de ser de categoria cadet, juvenil o sènior de menys de 35 anys. 
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3. Competició 
 

3.1.  Equips: 
3.1.1. Tres partides tots contra tots. 
3.1.2. Suma dels punts de les partides de les seleccions de cada província, tant 

masculina com femenina. 
3.2.  Individual: 

3.2.1. Tres partides tots contra tots. 
3.2.2. Els quatre millors jugadors i les quatres millors jugadores després de la suma de 

les tres partides disputen una final partint de zero. 
3.3.  Parelles: 

3.3.1. Tres partides tots contra tots. 
3.3.2. Les quatre millors parelles masculines i les quatre millors parelles femenines 

després de la suma de punts de les partides disputen una final partint de zero. 
 
3.6. CAMPIONAT DEL MÓN DE BOWLING SIX * 
 
Aquesta competició es regeix pel reglament aprovat per l’Associació Mundial de Bowling Six. 
 
* La FCBB i l’AMBS es reserven el dret de convocar aquestes competicions quan ho creguin 
oportú. 
 

4. COMPETICIONS INDIVIDUALS 
 
4.1. CIRCUIT SÈNIOR 
 
1. Participants 
 

1.1. Tots els jugadors/es de categoria sènior de més de 25 anys o que en compleixin 26 
l’any de finalització de la temporada, que hagin formalitzat la inscripció i abonat els 
drets d’inscripció. 

 
2. Categories 
 

2.1.  Masculina i femenina 
 
3. Competició 
 

3.1.  Sis jornades de competició. 
3.1.1.  Dues partides en les tres primeres jornades de competició 
3.1.2.  Tres partides en les tres darreres jornades de competició 

 
4. Rànquing 
 

4.1.  Per mitjana de punts comptant les 10 millors partides de cada jugador/a 
 
4.2. CIRCUIT SUB 25 
 
1. Participants 
 

1.1. Tots els jugadors/es de categoria cadet, juvenil i sènior de menys de 25 anys o que els 
compleixin l’any de finalització de la temporada i que hagin formalitzat la inscripció. 
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2. Categories 
 

2.1.  Masculina i femenina. 
 
3. Competició 
 

3.1.  Sis jornades de competició. 
3.1.1.  Dues partides en les tres primeres jornades de competició 
3.1.2.  Tres partides en les tres darreres jornades de competició 

 
4. Rànquing 
 

4.1.  Per mitjana de punts comptant les 10 millors partides de cada jugador/a. 
 
4.3. CIRCUIT INFANTIL 
 
1. Participants 
 

1.1.  Tots els jugadors/es de categories benjamina, alevina i infantil que hagin formalitzat la 
inscripció. 

 
2. Categories 
 

2.1.  Benjamina 
2.1.1. Masculina i femenina 

2.2.  Alevina 
2.2.1. Masculina i femenina 

2.3.  Infantil 
2.3.1. Masculina i femenina 

 
3. Competició 
 

3.1.  Cinc jornades de competició. 
3.1.1.  Dues partides en cada jornada de competició. 

 
4. Rànquing 
 

4.1.  Per mitjana de punts comptant les 6 millors partides de cada jugador/a. 
 
4.4. CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL 
 
1. Participants 
 

1.1.  Els millors jugadors/es dels rànquings dels diferents circuits individuals. 
 
2. Categories 
 

2.1.  Absolut 
2.1.1.  Masculina i femenina 

2.2.  Sub 25 
2.2.1.  Masculina i femenina 

2.3. Infantil 
2.3.1. Masculina i femenina 

2.4.  Alevina 



Reglament General de Competicions Oficials de Bitlles Catalanes, Assemblea 2017 

2.4.1. Masculina i femenina 
2.5.  Benjamina 

2.5.1. Masculina i femenina 
 
3. Competició 
 

3.1.  Absolut (inclou la classificació del campionat Sub 25) 
3.1.1. Dues partides tots contra tots. 
3.1.2. Els 10 millors jugadors i les 10 millors jugadores després de la suma dels punts de 

les dues partides disputen una final partint de zero. 
3.2.  Infantil, alevina i benjamina 

3.2.1. Dues partides tots contra tots, de manera que la classificació s’estableix amb la 
suma de punts de les dues partides. 

 
4. Dates 

 
4.1.  La FCBB fixarà dues dates per a la celebració dels campionats individuals. 

4.1.1. Un diumenge matí pel campionat Absolut i Sub 25. 
4.1.2. Un dissabte matí pel campionat infantil, aleví i benjamí. 

 
4.5. COPA DEL MÓN DE BOWLING SIX * 
 
Aquesta competició es regeix pel reglament aprovat per l’Associació Mundial de Bowling Six. 
 
* L’AMBS es reserva el dret de convocar aquesta competició quan ho cregui oportú 
 

5. LLIGUES PROMOCIONALS 
 

1. La FCBB organitzarà tantes lligues promocionals com cregui oportú, de caràcter 
territorial – sense haver de coincidir necessàriament amb la divisió oficial del territori – 
i obertes als jugadors/es de totes les edats, que es regiran per les Bases de Competició 
de cadascuna d’elles. 

 
6. ALTRES COMPETICIONS HOMOLOGADES 
 

1. La FCBB pot homologar altres competicions organitzades pels clubs que hi estiguin 
afiliats. 

 
2. 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. 

 
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. 

 
4. La FCBB aprova i publica cada temporada les bases de competició de cadascuna de les 

competicions, així com els calendaris corresponents. 
 

Disposicions finals 
 
1. Cada any, abans de començar les competicions, es publiquen les bases de competició. 
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2. L'incompliment del reglament és motiu d'expedient disciplinari i la seva aplicació 
queda en mans del jutge/essa únic de competició de la FCBB. 

 
3. 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 (2011) 

 

Disposició transitòria 
 

1. Aquest reglament entra en vigor en la data en què l’aprovi la Junta Directiva de la 
FCBB, un cop redactat després de l’aprovació de diferents modificacions en 
l’Assemblea General Ordinària de 20 de juny de 2017, i s’aplicarà a partir de la 
temporada 2017-2018. 


