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El Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física ha autoritzat la posada en marxa de les 
competicions de bitlles catalanes sense restriccions pel què fa a l’edat dels esportistes que 
poden participar-hi. Per aquest motiu, la FCBB modifica la normativa i el calendari de la 
competició individual que tenia en marxa i l’obre a tots els bitllaires que vulguin particiapr-hi 
 
El fet de participar en les competicions autoritzades permet evitar el confinament de mobilitat 
comarcal si aquest encara està en vigor. La llicència esportiva és el vostre document 
acreditatiu. 
 
 

COMPETICIÓ INDIVIDUAL BITLLES CATALANES – TEMPORADA 2020/2021 
 
Participants: 
 
Tots els jugadors i jugadores  que tinguin la llicència corresponent a la temporada 2020/2021 i 
que formalitzin la inscripció. Tenen temps de fer-ho fins el dia 21 de març (no cal tornar a 
inscriure els bitllaires que ja estan participant en la competició) 
 
Calendari: 
 
1a jornada  7 de març de 2021 (ja s’ha disputat) 
2a jornada  21 de març de 2021 (hi poden participar els bitllaires que ja estaven 
inscrits abans de celebrar-se la primera jornada) 
 
DATES NOVES: 
3a jornada  18 d’abril de 2021 
4a jornada  2 de maig de 2021 
5a jornada  16 de maig de 2021 
6a jornada  30 de maig de 2021 
Campionat de Catalunya Individual  13 de juny de 2021 
 
Tal i com es fa en els circuits individuals, cada jornada hi haurà diferents seus repartides pel 
territori per tal de minimitzar els desplaçaments i l’aglomeració de persones en un mateix 
terreny de joc. En cada seu podrà haver-hi un màxim de 24 jugadors/es. 
 
Categories: 
 
Els participants es repartiran en les mateixes categories que en els Circuits Individuals: 
 

 Benjamina (femenina i masculina) 

 Alevina (femenina i masculina) 

 Infantil (femenina i masculina) 

 Sub 25 (femenina i masculina) – incolu cadets, juvenils i sèniors fins a 25 anys 

 Sènior (femenina i masculina) 
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Segons el total d’inscrits, la FCBB podrà fer canvis en les categories d’edats establertes 
 
Competició i classificacions: 
 
La competició constarà de 12 partides repartides en 6 jornades (8 partides en 4 jornades pels 
que s’inscriguin a partir d’ara),  i classificarà pel Campionat de Catalunya Individual. 
 
S’establirà una classificació, per mitjana de punts, per a cadascuna de les categories femenines 
i masculines. Per tal d’establir l’ordre de les diferents classificacions es tindran en compte les 8 
millors partides de cada jugador/a. 
 
En cas d’empat es tindrà en compte el nombre de bitlles aconseguit en les 8 partides 
comptabilitzades. De persistir l’empat es comptarà la millor partida o partides de cada 
jugador/a. 
 
Campionat de Catalunya Individual: 
 
Properament informarem de quants jugadors/es es classificaran per aquest campionat i del 
format de la competició. 
 
Normes tècniques: 
 
Les normes tècniques sobre el desenvolupament de les partides seran les mateixes que podeu 
trobar en les Bases de Competició dels diferents Circuits Indviduals. 
 
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, l’àrbitre/a i l’anotador/a (els posarà l’equip local), i les 
persones necessàries per a l’organització de la jornada, excepte en el cas d’haver-hi esportistes 
menors d’edat que podran estar acompanyats per un familiar. 
 
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 
 
 
 
La FCBB anirà resolent sobre la marxa les possibles incidències que es puguin produir durant 
el temps que duri la competició. 
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