
 
 

25 de juliol de 2009 
 
 
 

REGLAMENT DE LA LLIGA DE CATALUNYA  
 

PER EQUIPS A TRES BANDES  
 
 

TEMPORADA  2009 / 2010 
 

Art. I - DENOMINACIÓ 
-----------------------------------  
Amb el nom de LLIGA CATALANA PER EQUIPS A TRES BANDES , es denomina el 

CAMPIONAT  DE  CATALUNYA  INTERCLUBS  A  TRES BANDE S 
 
Art. II - CALENDARI  
------------------------------ 
 
1. El calendari d’aquesta Lliga el determinarà la Direcció Esportiva de la Federació 

Catalana de Billar. 
2. Respectar el calendari sense ajornaments 
3. Els partits es jugaran anada i tornada, respectivament a cada Club. 
4. Les jornades es jugaran els dissabtes, no obstant, tenint en compte que son 

prioritaris els Campionats de Catalunya individuals i que aquestos es juguen en 
dissabte, els dos equips de comú acord podran jugar dins la mateixa setmana, 
qualsevol dia inclòs el diumenge . 

5. L’horari de començament dels partits en dissabte es a les 16,-- hores. 
 
Art. III - MECANISME DELS PARTITS  
----------------------------------------------------- 
 
1. Tots  els partits es jugaran a  la  distancia  de  40  caramboles  amb limitació  a 

50 entrades. 
2. El jugador que surti, ho farà sempre amb la bola BLANCA . 
3. En aquelles partides en que s’arribi al límit d’entrades, hi ha contrasortida 
4. Les dues primeres partides les jugaran els jugadors  3  i  4  i seguidament els 

jugadors  1  i  2 . Si el Club organitzador disposa de 4 taules i l’equip visitant hi 
esta d’acord, es podran jugar les 4 partides a la vegada. 

5. El jugadors tindran dret a 5 minuts d’entrenament amb el material de la competició. 
6. Podrà haver-hi un descans de 5 minuts en el transcurs de la partida, preferentment 

a la meitat, si es sol·licitat abans del començament de la mateixa per un dels 
jugadors També podrà tenir lloc, sempre que els dos jugadors hi estiguin d’acord i 
amb consentiment del àrbitre. En cap cas pot tenir lloc en el curs d’una sèrie. Per 
norma l’àrbitre de la partida consultarà amb els jugadors, abans del inici de la 
mateixa. 

 
Art. IV - PUNTUACIÓ 
------------------------------  
1. Cada partida disputada individualment, atorga dos punts al guanyador i zero punts 

al perdedor. En Cas d’empat, un punt a cada jugador ( Punts parcials ). 
2. L’equip que més punts parcials aconsegueixi, obtindrà dos punts de Matx, en cas 

d’empat un punt i el que menys zero punts. 
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Art. V - EMPATS 
------------------------- 
 
En cas d’empat a Punts de Matx entre dos o més equips es resoldrà : 
 

 a)  Equip imbatut 
 b)  Major nombre de punts parcials totals guanyats 
 c)  Major nombre de punts de matx obtinguts entre els equips implicats 
 d)  Major nombre de punts parcials obtinguts entre els equips implicats 
 e)  Millor mitjana general de l’equip en tota la competició 
 
Art. VI - L’EQUIP 
------------------------ 
 

1. L’equip està format per 4 jugadors. 
2. El jugador número 1 es el Capità  de l’equip. 
3. La plantilla de jugadors estarà composada per un mínim de 6 i un màxim de 14 

jugadors, els quals vindran ordenats per les respectives mitjanes. 
4. L’admissió de nous jugadors, haurà d’ésser presentada a la F.C.B. una setmana 

abans del seu debut a la Lliga. 
5. Cada capità donarà les alineacions del seu equip al Director Esportiu del Club local 

amb anterioritat al inici del encontre. En aquells casos en que per diverses 
circumstancies un equip es presenta a disputar el seu partit amb tan sols TRES 
JUGADORS, sempre quedarà per no presentat el NUMERO QUATRE. Si l’ausencia 
correspon a DOS JUGADORS, els no presentats seran el NUMERO TRES i 
QUATRE. En ambdós casos les ausencies representaran un o dos partits perduts. 

6. No s’autoritzarà l’incorporació de nous jugadors en les FASES FINALS. 
7. L’equip que no es presenti, perd l’enfrontament per 8 a 0 i se li apliquen 3 punts de 

penalització. 
8. Tenint en compte altres compromisos dels Clubs implicats, els equips poden 

avançar els enfrontaments ( NO AJORNAR-LOS ). 
9. TRES INCOMPAREIXENCES dins la temporada de l’equip li representarà perdre la 

categoria i quedar fora de la LLIGA una temporada esportiva. 
 
Art. VII - INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS 
--------------------------------------------------- 
 

El tancament d’inscripcions el determinarà la Direcció Esportiva de la Federació 
Catalana de Billar. 
Les fulles d’inscripció vindran signades pel President i Director Esportiu de L’Entitat, 
amb el respectiu segell i totes les dades sol·licitades. 
 
Art.VIII - EL DIRECTOR ESPORTIU 
-------------------------------------------------  
El Director Esportiu es la persona assignada pel Club local per dirigir la confrontació i 
fer complir el Reglament. 
Les seves obligacions son : 
1. Anunciar en el Club la confrontació, amb data i horaris i si es possible en els mitjans 

de difusió locals. 
2. Designar els àrbitres que han de dirigir les partides. 
3. Els àrbitres hauran d’actuar uniformats. 
4. Designar els encarregats de portar les fulles i els marcadors. 
5. Constatar que la participació dels jugadors sigui ajustada a les Normes 

Reglamentades : ordre de jugadors, uniforme esportiu, etc. 
6. Comprovar que el material de joc sigui el reglamentari. 
7. Signar l’Acta juntament amb els Capitans dels dos equips. 
8. Telefonar al finalitzar la confrontació a la F.C.B. donant els resultats complerts. 
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Art. IX - JUGADORS 
----------------------------- 
 
Els jugadors hauran de reunir, per participar, les condicions següents : 
1. Estar en possessió de la LLICENCIA FEDERATIVA en vigor. 
2. Estar inclòs en la llista de jugadors que integren la plantilla del Club enviada a la 

F.C.B.. Aquesta relació serà revisada i enviada posteriorment per la F.C.B. a tots 
els Clubs participants a la Lliga. 

3. Participar equipat amb l’uniforme del Club. 
4. Si un jugador comença la temporada esportiva amb un Club, no podrà canviar de 

Club en tota la temporada. 
 
Art. X - VESTIMENTA DEL EQUIP  
-------------------------------------------------- 
 
Polo d’un sol color de màniga llarga o curta, pantaló negre, sabates negres, escut del 
Club  i/o  de la F.C.B. ( No està permesa la roba texana i la fosca ). 
Tots els jugadors del equip estan obligats a lluir la mateixa vestimenta, polos del mateix 
color, tots de màniga llarga o tots de màniga curta. 
 
Art. XI - MATERIAL ESPORTIU  
-------------------------------------------- 
 
1. Es recomana que tots els Clubs participants utilitzin draps i boles en immillorables 

condicions. 
2. Marcadors visibles pel públic i jugadors. 
3. Cadires i taules pels jugadors, separades del públic. 
 
Art. XII - PRESSUPOST 
--------------------------------- 
 
Totes les despeses son a càrrec dels Clubs participants. 
 
Art.XIII - L’ACTA  
----------------------- 
 
1. Acabada la confrontació, el Director Esportiu confeccionarà l’Acta en l’imprès que 

facilita la F.C.B. omplint el qüestionari amb lletra llegible o a màquina. 
2. A l’apartat d’observacions si hauran d’anotar les reclamacions o anomalies, si ni 

haguessin, tant per part del Director Esportiu, com dels Capitans dels dos equips. 
3. Es obligació del equip local enviar l’Acta del resultat urgentment a la F.C.B. el 

dissabte o diumenge via Fax o correu electrònic, una copia s’entregarà a l’equip 
visitant i l’original el guardarà l’equip local fins al final de la competició. 

4. L’equip local que no envií l’Acta entre dissabte i diumenge, perdrà l’encontre amb el 
resultat de 8 a 0 a favor del contrari i se li restarà un punt de la classificació general. 

 
Art. XIV- PARTICIPACIÓ LLIGA NACIONAL INTERCLUBS TRES BANDES  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. La participació dels equips catalans a la LLIGA NACIONAL INTERCLUBS TRES 

BANDES, vindrà donada per la reglamentació actualitzada per cada temporada de 
la DIRECCIÓ ESPORTIVA de la R.F.E.B. que establirà quants equips podran 
participar. 

2. Els equips participants correspondran a la classificació final obtinguda en la LLIGA 
CATALANA en la temporada anterior en PRIMERA DIVISIÓ. 

3. Una de les places participants esta reservada pel equip CAMPIÓ de CATALUNYA 
de SEGONA DIVISIÓ sempre i quan, aquest no estigui ja representat pel seu Club. 
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Art. XV  A PARTIR DE LA TEMPORADA ESPORTIVA 2009 / 2010  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERA DIVISIÓ 
 
 2 grups de 6 equips 
 Baixa l’últim de cada grup 
 
SEGONA DIVISIÓ 
 
 2 grups de 8 equips 
 El primer de cada grup puja a PRIMERA DIVISIÓ 
 Els dos últims de cada grup baixen a TERCERA DIVISIÓ 
 
TERCERA DIVISIÓ 
 
 2,  3  ó  4 grups fins a 8 equips 
 

 De cada Grup pugen a SEGONA DIVISIÓ : 
 

 2 grups fins a 8 equips  :  ELS DOS PRIMERS de cada grup. 
 

3 grups fins a 8 equips  :  EL PRIMER de cada grup i UN SEGON, 
guanyador de la lligueta entre els tres segons. 

 

 4 grups fins a 8 equips  :  EL PRIMER de cada grup. 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 
 
 1a. DIVISIÓ : 1 A – 2 B  i  2 A – 1 B  anada i tornada – Guanyadors FINAL 
 2a. DIVISIÓ : 1 A – 1 B  anada i tornada 
 3a. DIVISIÓ : DOS GRUPS  :  1 A – 1 B  anada i tornada 
  TRES / 4 GRUPS  :  Lligueta entre tots, volta senzilla. 
 
ES RECORDA QUE ELS SEGONS EQUIPS HAN DE PARTICIPAR EN DIVISIONS 
DIFERENTS DEL PRIMER EQUIP, EXCEPTE A TERCERA DIVIS IÓ EN QUE 
PARTICIPARAN EN GRUPS DIFERENTS. 
 
L’INCORPORACIÓ DE NOUS EQUIPS DE CLUB ES FARÀ SEMPR E A PARTIR DE 
3a. CATEGORIA i EL SEU NÚMERO D’ORDRE VINDRÀ DONAT RESPECTANT LE S 
DATES D’ENTRADA DE L’INSCRIPCIÓ EN LA SECRETARIA DE  LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE BILLAR 
 
 
 

D I S P O S I C I Ó    F I N A L 
---------------------------------------- 

 
La NORMATIVA de la F.C.B. s’aplicarà sempre que no contravingui les disposicions 
d’aquest reglament. 
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