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El Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física ens ha autoritzat la posada en marxa de 
competicions per equips de bitlles catalanes (Lliga Catalana i Copa Generalitat). Per tal de 
minimitzar riscos i tractar d’arribar al major nombre de clubs possibles, hem introduit canvis 
en la normativa d’aquestes competicions.  
 
En la competició per equips de bitlles catalanes hi podran prendre part els jugadors/es de les 
categories CADET, JUVENIL i SÈNIOR, si bé recomanem que tots els integrants de l’equip siguin 
majors d’edat. Si no és així, els jugadors menors hauran de portar una autorització del seu 
representant legal. 
 
El fet de participar en les competicions autoritzades permet evitar el confinament de mobilitat 
comarcal si aquest torna a entrar en vigor. La llicència esportiva és el vostre document 
acreditatiu. 
 
 

COMPETICIÓ PER EQUIPS DE BITLLES CATALANES – TEMPORADA 2020/2021 
 

LLIGA CATALANA 2021 
 
Participants: 
 
Tenen dret a participar en aquesta competició tots els equips que s’havien inscrit a les 
dieferents lligues ofertades per la FCBB corresponents a la temporada 2020/2021 i que 
confirmin la inscripció en el termini establert, que finalitzarà el dia 21 de març. 
 
Tots els jugadors/es hauran de tenir tramitada la llicència federativa corresponent a la 
temporada 2020/2021 
 
Formació de grups: 
 
Un cop finalitzada la inscripció, els equips es repartiran en grups de proximitat territorial, i 
estaran formats per 4 equips diferents (segons necessitats logístiques podrà haver-hi algun 
grup amb 3 o amb 5 equips). 
 
Calendari: 
 
1a jornada  11 d’abril de 2021 
2a jornada  25 d’abril de 2021 
3a jornada  9 de maig de 2021 
4a jornada  23 de maig de 2021 
Campionat de Catalunya de Clubs  6 de juny de 2021 
 
 
 



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

Equips: 
 
Els equips estaran formats per 4 (QUATRE) jugadors/es. 
 
Cada equip pot comptar en la seva plantilla amb els bitllaires que vulgui, però en una mateixa 
jornada només hi podran prendre part 4 dels seus jugadors/es. No es permetran canvis en les 
partides de la mateixa jornada. Farà de delegat un dels 4 jugadors/es de l’equip. 
 
CAP JUGADOR/A PODRÀ JUGAR EN DOS EQUIPS DIFERENTS 
 
Competició, categories i classificacions: 
 
La competició constarà de 8 partides repartides en 4 jornades i classificarà per a disputar el 
Campionat de Catalunya de Clubs. 
 
Categories: Els equips inscrits es repartiran en tres categories – primera, segona i tercera 
divisió – tenint en compte la mitjana de puntuació aconseguida la temporada 2019/2020. Els 
equips que no van competir aquella temporada formaran part de la 3a divisió. El nombre 
d’equips que formin part de cada categoria vindrà marcat per la inscripció total. En cada grup 
territorial pot haver-hi equips de diferents categories. 
 
Tindran trofeu els tres primers equips de cada categoria. 
 
Competició: La competició serà a la suma de punts, no hi haurà enfrontaments directes entre 
els equips. 
 
En cada jornada es disputaran dues partides. Tots els equips de cada grup territorial jugaran al 
mateix temps en la mateixa seu. 
 
 La FCBB fixarà la seu de la primera jornada per a cada grup d’equips. La resta de les jornades 
es disputaran a les seus que els mateixos equips acordin i comuniquin per correu electrònic a 
la FCBB. En cas de no haver-hi entesa entre els equips serà la FCBB que fixarà les seus de joc. 
 
Classificació: S’establirà una classificació per cada categoria sumant els punts aconseguits en 
les 8 partides de què consta la competició. 
 
En cas d’empat es tindrà en compte el nombre de bitlles total. 
 
Campionat de Catalunya de Clubs: 
 
Es classificaran pel Campionat de Catalunya de clubs els 6 millors equips de primera divisió. 
 
Aquest campionat constarà d’una partida classificatòria que disputaran tots sis equips, i una 
final amb els tres millors. 
 
Normes tècniques: 
 
Les normes tècniques sobre el desenvolupament de les partides seran les mateixes que podeu 
trobar en les Bases de Competició de la Lliga Catalana 2020/2021. 
 

La FCBB resodrà totes les situacions no contemplades en aquestes bases. 
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Normes a seguir en cada jornada de competició: 
 
Les partides es jugaran a porta tancada (no pot haver-hi públic). Només podran ser presents en 
en les pistes de joc els jugadors/es de cada equip, l’àrbitre/a i l’anotador/a (els posarà l’equip 
local), i les persones necessàries per a l’organització de la jornada. 
 
Totes les persones presents hauran de dur la declaració responsable i el certificat de mobilitat 
(en cas que sigui necessari). El club organitzador haurà de guardar les declaracions 
responsables durant un mes, i si no hi ha cap incidència procedirà a destruïr-les. Sempre 
s’hauran de seguir els protocols de seguretat sanitària, tant els de la FCBB com els que pugui 
ordenar l’ajuntament de la població on es disputi la competició 
 
 
 

COPA GENERALITAT 2021 
 
Participants: 
 
Tenen dret a participar en aquesta competició tots els clubs  que formalitzin la inscripció en el 
termini establert. Cada club només podrà inscriure-hi 1 (un) equip 
 
Calendari: 
 
1/32 de final  26/27 de juny de 2021(només si s’inscriuen més de 32 clubs) 
1/16 de final  3/4 de juliol de 2021 
1/8 de final  10/11 de juliol de 2021 
Final a vuit  18 de juliol de 2021 
 
Segons la situació sanitària del mes de juliol es podria disputar l’eliminatòria de 1/4 de final el 
cap de setmana 17/18 de juliol, i la Final a quatre el dia 25 de juliol de 2021. 
 
 
La resta de normatives d’aquesta competició es comunicaran més endavant. 
 
 
 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
Bitlles Catalanes 
Març de 2021 


