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Introducció 

 

Origen 

La Fédération International des Quilleurs (FIQ) va ser fundada a Hamburg (Alemanya) al 27 de 
gener de 1952, per tal de fomentar l’interès a escala mundial del bowling tenpin i ninepin, així 
com l’amistat i germanor entre jugadors de diferents països, a través de tornejos mundials i de 
zona. La FIQ agrupava dues associacions de disciplines separades, conegudes com la World Tenpin 
Bowling Association (WTBA) i la World Ninepin Bowling Association (WNBA).  

La World Tenpin Bowling Association de la Fédération International des Quilleurs va ser creada per 
servir l’esport amateur del bowling tenpin per tot el món. Tenia el mandat d’augmentar els 
principis de promoció i esportivitat de la FIQ, i servir encara més l’esport mitjançant l’adopció 
d’unes normes de joc uniformes i unes especificacions dels equipaments per als tornejos que 
organitzava, així com per als altres als que concedia l’autorització, proporcionant així un exemple 
d’uniformitat per el joc.  

Qualsevol referència en aquest text a la pertinença nacional o representant d’un país es refereix 
tècnicament a la federació membre d’un país.    

Al Congrés de 2015, la FIQ i les seves dues associacions es van fusionar en una sola organització, el 
Bowling Mundial, el qual és des de l’1 de gener de 2016 la organització mundial que governa el 
bowling tenpin.  

 

Campionats i tornejos 

Els capítols 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 d’aquesta normativa prevaldran en tots els campionats dirigits 
per el Bowling Mundial. 

Per als Campionats de Zona, prevaldran els Capítols 2, 9, 10 i 11. Cada Zona tindrà el seu propi 
conjunt de normes per als seus campionats en els que es permetran variacions dels Capítols 4, 5 i 
6.  

Per als tornejos internacionals aprovats per el Bowling Mundial s’aplicaran els Capítols 2, 3, 9, 10 i 
11. 

Per als Jocs Mundials, Jocs Regionals i altres Jocs Globals s’aplicaran els Capítols 2, 8, 9, 10 i 11. 

 

Equipament 

Tots els tornejos tenpin aprovats per el Bowling Mundial s’hauran de disputar amb l’equipament i 
els productes, que hagin estat certificats en un centre de proves oficial del Bowling Mundial, per 
tal de complir amb totes les Especificacions del Bowling Mundial. Aquesta autorització està 
subjecta i condicionada als exàmens de laboratori, procediments i les taxes establertes per la 
Junta Directiva del Bowling Mundial.  

Actualment, el centre de la USBC a Arlington, Estats Units, és l’únic centre de proves oficial del 
Bowling Mundial. Altres centres poden sol·licitar-ho i rebre l’estatus oficial, enviant 
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satisfactòriament a la Junta Directiva del Bowling Mundial la informació detallada que demostra 
que els seus procediments d’anàlisi compleixen amb els requeriments del Bowling Mundial. 

 

Nota 

Als Estatuts del Bowling Mundial i a la Normativa de Joc, el gènere masculí utilitzat en relació a 
qualsevol persona física s’entendrà que inclou també el gènere femení, excepte quan s’especifiqui 
el contrari.  
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1. ESTATUTS DEL BOWLING MUNDIAL 
1.1  Nom i funció  

  a) Aquesta organització serà coneguda com a Bowling Mundial. 

  El Bowling Mundial va ser fundat a Hamburg, Alemanya, al 27 de gener de 1952. 

b) El Bowling Mundial és una organització internacional no-governamental i sense ànim de 

lucre, de duració il·limitada, en forma d’una associació de diferents federacions nacionals 

amb l’estatus d’una persona legal.  

c) El Bowling Mundial és una Federació Internacional reconeguda per el Comitè Olímpic 

Internacional (COI). 

d) L’objectiu del Bowling Mundial és complir amb la missió, rols i responsabilitats que li ha 

assignat el Congrés i que estan especificats en els Estatuts.  

e) Les decisions del Congrés són definitives. Qualsevol disputa relacionada amb l’aplicació 

o interpretació pot ser resolta per la Junta Directiva, i en certs casos, per arbitratge abans 

del Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS).  

f) La Junta Directiva determinarà periòdicament la localització de les oficines principals. La 

seva seu principal serà establerta periòdicament per la Junta.  

 

1.2 Propòsits 

1.2.1 Dirigir per a les federacions membres 

 a) Uns Campionats Mundials de Bowling per a Homes cada quatre anys 

 b) Uns Campionats Mundials de Bowling per a Dones cada quatre anys 

 c) Uns Campionats Mundials de Bowling per a Homes i Dones cada quatre anys 

 d) Uns Campionats Mundials de Bowling Individuals per a Homes i Dones cada quatre anys 

 e) Uns Campionats Mundials de Bowling per a Joves cada dos anys 

 f) Altres Tornejos/Esdeveniments/Campionats decidits per el Congrés del Bowling Mundial 

1.2.2 Requerir a les Zones que dirigeixin almenys un campionat cada quatre anys per als 

membres de la seva Zona respectiva.  

1.2.3 Garantir l’aprovació als tornejos de bowling tenpin, especialment aquells que compleixin 

amb la Normativa del Bowling Mundial i amb els principis dels tornejos. 

1.2.4 Reconèixer l’autoritat del moviment olímpic i donar suport i adherir-se als principis, 

normes, estatuts i al Codi Ètic del Comitè Olímpic Internacional.  
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1.3 Idioma oficial 

1.3.1 L’idioma oficial en les reunions – Congressos, Juntes Directives i Comitès – serà l’anglès, i 

les traduccions es faran a l’espanyol, sempre que sigui possible. S’aplicarà l’anglès quan hi 

hagi diferents interpretacions.  

1.3.2 Els Estatuts i la Normativa es publicaran en anglès. 

1.3.3 Cada Zona podrà determinar quin idioma haurà de prevaldre en la interpretació dels seus 

estatuts.  

 

1.4 Afiliació 

1.4.1 L’afiliació al Bowling Mundial inclourà totes les federacions nacionals, que han estat 

admeses com a membre per el Bowling Mundial. Poden ser membres provisionals o 

ordinaris. Només una sola organització d’un país pot ser admesa com a membre. Altres 

organitzacions nacionals poden ser addicionalment admeses com a membres si el Congrés 

determina que s’engloba en els màxims interessos per l’esport, i quan el Bowling Mundial 

rebi sol·licituds separades de diferents territoris esportius tradicionalment separats dins 

d’un mateix país, sempre que altres federacions esportives els considerin com a 

organitzacions separades, i complint també la condició que als Jocs Olímpics i als altres 

Jocs sota els seus auspicis (per exemple els Jocs Pan-asiàtics i Pan-americans) aquestes 

organitzacions deixaran d’estar separades i estaran sota la jurisdicció del Comitè Olímpic 

Nacional del país en qüestió.  

1.4.2 Documentació de suport. Una organització nacional pot obtenir l’afiliació al Bowling 

Mundial només si presenta:  

 a) Una sol·licitud per escrit amb una còpia de les seves actes on es mostri que 

l’autorització a la sol·licitud va ser aprovada per un òrgan de l’organització apropiat, i es 

reconeguin l’acceptació dels Articles d’Incorporació del Bowling Mundial, Estatuts i altres 

documents de la organització.  

 b) Una còpia de la seva constitució, estatuts, normes i altres documents de la organització.  

 c) Proves que la organització és una federació nacional establerta, que és reconeguda per 

el Comitè Olímpic Nacional, per el govern o per una altra entitat que alhora és reconeguda 

per el Comitè Olímpic Nacional o per el govern, sempre que aquesta entitat no sigui ja 

membre del Bowling Mundial. Cal provar també que la majoria dels seus membres tinguin 

la nacionalitat o el domicili permanent d’aquest país; i 

 d) Una llista dels directius i altra informació, tal com el número de membres de sexe 

masculí i femení i/o juniors, així com els diferents sistemes de bowling i les instal·lacions 

de bowling del país.  

1.4.3 Mesures en l’afiliació. El Congrés haurà d’actuar en cada sol·licitud d’afiliació seguint la 

recomanació de la Junta Directiva. El Congrés prendrà la decisió a través d’una acceptació 

per majoria simple. Es pot concedir una afiliació provisional si els membres de la Junta 

Directiva ho han aprovat.  
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1.4.4 Procés d’aprovació alternatiu. Tot i els requisits comentats anteriorment, el Congrés pot 

acceptar nous membres en circumstàncies especials i excepcionals sempre que es doni 

almenys una majoria de tres quartes parts (3/4) dels vots.  

1.4.5 Drets dels membres ordinaris 

 a) Prendre part al Congrés d’acord amb les estipulacions, proposar una moció i fer 

propostes electorals. Cada federació membre té un vot al Congrés. Es pot transferir el vot 

per poder a una altra federació membre, però només es pot assignar a una organització 

membre un sol vot apoderat.  

 b) Participar en totes les activitats del Bowling Mundial. 

 c) Permetre als jugadors individuals ser membres en més d’una federació nacional que 

sigui membre del Bowling Mundial. 

 d) Apel·lar a la Junta Directiva en cas de controvèrsies.  

 e) Apel·lar una decisió de la Junta Directiva o del congrés al Tribunal d’Arbitratge de 

l’Esport (TAS); qualsevol apel·lació en els 30 dies següents a la decisió del Bowling 

Mundial.   

 f) Rebre informació sobre els processos importants del Bowling Mundial.  

 g) Poder mostrar la insígnia d’afiliació al Bowling Mundial en la Normativa i la 

correspondència.  

1.4.6 Els membres provisionals tindran els mateixos drets que els membres ordinaris, excepte 

que no tindran el dret a vot al Congrés ni al Congrés de Zona.  

1.4.7 Les federacions membres suspeses tindran els mateixos drets que les federacions 

membres ordinàries, excepte que no tindran el dret a vot al Congrés ni al Congrés de 

Zona, ni de participar en cap activitat del Bowling Mundial ni de Zona. 

1.4.8 Finalització de l’Afiliació 

 a) Voluntària - Una federació membre pot renunciar voluntàriament a la seva afiliació 

notificant al President, per escrit, el seu desig de fer-ho almenys un mes abans del final de 

l’any. 

 b) Involuntària - A la Junta Directiva, actuant en nom del Congrés, pot finalitzar l’afiliació 

d’una federació membre per les causes següents:  

i. El no pagament d’alguna quota d’afiliació anual i/o quotes del Bowling Mundial o 

de qualsevol Zona del Bowling Mundial durant almenys un any.   

ii. Violacions contínues d’aquests Estatuts o accions que a la Junta Directiva 

consideri que suposen descrèdit per al Bowling Mundial.  

iii. Que no es compleixin els criteris d’admissió de forma permanent.  

c) Involuntària - Procediments - A la Junta Directiva haurà de notificar a una federació 

membre que s’està considerant la seva suspensió o finalització, i li concedirà l’oportunitat 

d’abordar les qüestions per les que es pot suspendre o finalitzar la seva afiliació. Es 

necessitarà una majoria de dues terceres parts (2/3) dels vots de la Junta Directiva per 
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qualsevol suspensió o expulsió. Un membre suspès també pot apel·lar al Congrés la 

decisió de la Junta Directiva. El Congrés pot invalidar la decisió de la suspensió o 

finalització, si així ho decideix una majoria de dues terceres parts (2/3) dels vots de tots 

els registrats al Congrés, inclosos els apoderats. El Bowling Mundial pot decidir la 

suspensió d’una federació membre que no hagi pagat les quotes d’afiliació estipulades o 

altres quotes. Aquesta suspensió serà revocada immediatament quan tots els 

endarreriments, incloent les eventuals multes, hagin estat pagats. Si no s’ha realitzat el 

pagament en el transcurs d’un any, es reportarà a la Junta Directiva la decisió de la 

finalització eventual de l’afiliació de la federació.  

1.4.9 Obligacions de les federacions membres 

a) Complir els Estatuts i la Normativa de Joc del Bowling Mundial, i les decisions que 

prenguin el Congrés i a la Junta Directiva.  

b) Formular els seus propis estatuts, d’una manera que eviti la contradicció amb els 

Estatuts i la Normativa de Joc del Bowling Mundial.  

c) Complir els principis d’esportivitat en els esdeveniments internacionals. 

d) Pagar les quotes, que han estat estipulades per el Bowling Mundial i per les seves 

Zones. 

e) Les quotes d’afiliació han de ser pagades al Bowling Mundial i a les seves zones, així 

com les altres obligacions financeres amb el Bowling Mundial, per tal de tenir vot i veu al 

Congrés o participar en els campionats i/o tornejos dirigits per el Bowling Mundial.  

f) Informar immediatament al Bowling Mundial i a les Zones la suspensió d’algun membre 

individual.  

Un membre individual suspès serà privat de tots els seus privilegis. Aquest membre 

individual suspès no tindrà el dret de votar al Congrés o a la Junta Directiva o al Congrés 

de Zona, ni de participar a cap activitat del Bowling Mundial o de Zona. 

Aquest jugador individual suspès serà desposseït de qualsevol títol o posició en el Bowling 

Mundial o en la Zona.  Una suspensió individual pot ser com a molt de 2 anys. Després 

d’aquest període, l’individu pot ser membre de qualsevol federació.  

En el supòsit de la pèrdua d’un títol o posició, el membre individual suspès tindrà el dret 

d’apel·lar la suspensió del títol o posició del Bowling Mundial a la Junta Directiva, que 

podrà mantenir o invertir només aquesta part de la suspensió. 

g) Oferir immediatament la informació que li pugui requerir el Bowling Mundial.  

h) Informar immediatament al Secretari General del Bowling Mundial de tots els canvis de 

les adreces i els directius.  

i) Fomentar relacions cordials entre els membres del Bowling Mundial.  

j) Adoptar un reglament que sotmeti a cadascun dels membres individuals a la jurisdicció 

del Bowling Mundial.  

k) Evitar qualsevol contacte, oficial o en altres circumstàncies, amb federacions esportives 

o esportistes d’un país que segueixi els principis de l’apartheid. 
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l) Una federació membre que no compleixi amb les seves obligacions financeres amb el 

Bowling Mundial després d’una data límit de 30 dies no podrà participar en campionats 

del Bowling Mundial ni tindrà dret de vot al Congrés del Bowling Mundial fins que no 

compleixi amb les seves obligacions.  

1.4.10 Sota recomanació de la Junta Directiva, de tant en tant el Congrés haurà d’anunciar 

l’import de les quotes a pagar per part de les federacions membres.  

1.4.11 A la Junta Directiva podrà revisar tots els assumptes relacionats amb el reconeixement 

continu de qualsevol membre i podrà prendre accions si ho considera apropiat. 

1.4.12 Resolució de les disputes per als campionats/tornejos (excloent l’elegibilitat). 

 a) Per als campionats/tornejos dirigits per el Bowling Mundial o per Zones, les disputes es 

resoldran d'acord amb el descrit al Capítol 4, amb el jurat d’apel·lació prenent la decisió 

final.  

 b) Per als campionats/tornejos aprovats per el Bowling Mundial o per Zones, les disputes 

es resoldran d’acord amb el descrit al Capítol 3, amb a la Junta Directiva prenent la decisió 

final. 

1.4.13 Qüestions d’elegibilitat i altres disputes no referents a decisions del torneig  

 a) Totes aquestes disputes s’hauran de resoldre enviant un recurs per escrit al President. 

 b) Si es desitja un nou recurs, aquest haurà de ser enviat per escrit a la Junta Directiva dins 

dels 30 dies posteriors a haver rebut la decisió del President. 

 c) No hi haurà més recursos a partir de la decisió final presa , ni hi haurà el dret a iniciar 

litigis privats a partir de llavors. 

 

1.5 Estructura organitzacional 

1.5.1 El Bowling Mundial es divideix en cinc Zones geogràfiques: la Zona Americana, la Zona 

Asiàtica, la Zona Europea, la Zona Africana i la Zona d’Oceania.  

1.5.2 L’afiliació a la Zona Americana inclourà totes les federacions membres de bowling tenpin 

de les Amèriques i de les aigües adjacents, també conegut com a Hemisferi Oest. 

1.5.3 La Zona Asiàtica inclourà totes les federacions membres de bowling tenpin delimitades al 

nord per l’Àrtic, al sud per Indonesia, a l’est per Japó, al nord-oest per el continent 

europeu i a la costa est per el continent africà i Madagascar.  

1.5.4 La zona Europea inclourà totes les federacions membres de bowling tenpin del continent 

europeu, illes britàniques, Israel i les illes de l’Atlàntic Nord.  

1.5.5 La Zona africana inclourà totes les federacions membres de bowling tenpin del continent 

africà, i a les illes del voltant, vorejades a l’est per Maurici i a l’oest per Cap Verd.  

1.5.6 La Zona d’Oceania inclourà totes les federacions membres de bowling tenpin en una àrea 

de l’Oceà Pacífic entre la costa oest del continent americà, la costa est de la Zona Asiàtica, 

la punta del sud de Rússia i Alaska, i l’Antàrtica, amb l’excepció de Hawaii.  
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1.5.7 Qualsevol desviació de les Normes 1.5.1 – 1.5.6 haurà de ser resolta per el Bowling 

Mundial en consulta amb les Zones involucrades, i la decisió es farà constar en aquesta 

Norma.  

1.5.8 Objectius de les Zones: 

 a) Donar suport als esforços del Bowling Mundial. 

 b) Fomentar la bona voluntat internacional a través dels seus tornejos/activitats de Zona. 

 c) Estimular l’interès i el desenvolupament del bowling tenpin.  

1.5.9 Drets de les Zones:  

 a) Cobrar quotes per ajudar a finançar les seves activitats, segons el que autoritza el seu 

Congrés.  

 b) Suspendre a federacions membres que no hagin pagat alguna quota en un període 

determinat. Aquesta suspensió serà revocada immediatament quan tots els 

endarreriments, incloent les eventuals multes, hagin estat pagats. 

 c) Recomanar al Bowling Mundial la finalització de l’afiliació d’una federació membre, la 

qual no hagi pogut resoldre tots els seus endarreriments en el transcurs d’un any.  

 d) Establir unes normatives particulars per a les seves activitats, sempre que no siguin 

contràries a les regulacions del Bowling Mundial. 

 e) Establir Campionats de Zona per al benefici exclusiu dels seus membres; no obstant, les 

federacions membres de la Zona Africana i de la Zona d’Oceania poden continuar 

participant als Campionats de Zona als que han estat inclosos històricament abans de l’1 

de gener de 2016, per mitjà del pagament d’una quota acordat entre la federació i 

aquesta Zona, sempre que no excedeixi les quotes de Zona habituals. A partir de l’1 de 

gener de 2023, tots els membres d’una Zona només podran participar als campionats i 

esdeveniments de la seva pròpia Zona; tenint en compte, no obstant, que dues Zones amb 

fronteres comunes poden posar-se d’acord en Campionats de Zona combinats, més enllà 

de l’1 de gener de 2023.  

1.5.10 El Bowling ninepin estarà sota els auspicis del Bowling Mundial com una Disciplina 

Associada Membre, i es regirà per un comitè d’organització permanent.  

 El Comitè de Ninepin determinarà i serà responsable de fer complir les normatives i 

regulacions pròpies del bowling ninepin.    

 El Comitè podrà determinar qualsevol tipus d’acords financers dins de la seva disciplina 

associada, incloent el finançament del Comitè de govern.  

 Ni el Bowling Mundial ni el bowling Ninepin tindran cap obligació financera entre ells, 

excepte la quota anual de 100.000 USD que el Comitè haurà de pagar al Bowling Mundial.  

 El bowling ninepin no tindrà cap dels drets i obligacions d’afiliació que s’han exposat sota 

els Articles 1.4.5 (a), (d) i (e), i 1.4.9 (a), (b), (e) i (f), excepte que el bowling ninepin s’haurà 

d’adherir a la Normativa Antidòping del Bowling Mundial i al Codi WADA.  

 Un màxim de tres (3) representants del bowling Ninepin podran assistir a les reunions del 

Congrés sense vot.  
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 Les federacions membres del Bowling Mundial que inclouen tant Ninepin com Tenpin 

podran continuar estar junts, però només la part de Tenpin tindrà dret a vot al Congrés.  

 

1.6 Congrés 

1.6.1 El Congrés es l’òrgan de govern i ha d’estar composat per delegats (representants) de 

cadascuna de les federacions membres. 

1.6.2 Les decisions del Congrés seran vinculants per a totes les Zones i federacions membres, i 

només poden ser modificades per el propi Congrés.  

1.6.3 L’autoritat del Congrés (i conseqüentment també del Bowling Mundial) no s’estén als 

afers interns de les federacions membres.  

1.6.4 Una federació membre pot estar representada al Bowling Mundial per un màxim de 

quatre delegats, dels quals només un tindrà dret de vot. S’han d’enviar per escrit al 

Secretari General del Bowling Mundial els noms dels delegats, indicant el nom de la 

federació membre que representen, i ha de firmar un responsable autoritzat de la 

federació membre. El delegat amb dret de vot mantindrà aquest estatus fins al Congrés 

següent, o fins que sigui designat un successor per la seva federació respectiva.  

1.6.5 Una federació membre que no pugui ser representada al Congrés podrà donar la seva 

representació a una altra federació membre. Cada federació tindrà dret a votar només 

una representació. Aquesta voluntat de ser representat ha de ser enviada per escrit a la 

federació corresponent; firmada per el President, Secretari General o el Director Executiu 

de la federació: i ser enviada al President o al Secretari General del Bowling Mundial en 

presència del Congrés per tal de validar-la, abans que es pugui exercir. Cal enviar per 

escrit la voluntat de representació al President o al Secretari General del Bowling Mundial, 

no menys de vuit (8) dies abans de l’inici del Congrés, en la que aparegui el nom del país al 

qual es transfereix el vot, i ha d’estar firmada per un responsable autoritzat de la 

federació. 

1.6.6 Un membre de la Junta Directiva podrà votar només si representa a una federació 

membre. 

1.6.7 El quòrum serà d’una tercera part (1/3) de les federacions membres, incloent els vots 

apoderats.  

1.6.8 Les votacions a cada Congrés consistiran en un vot per federació, i es faran mostrant una 

targeta de Delegat o utilitzant un sistema electrònic. Quan es realitzi una votació mostrant 

una targeta de Delegat, una majoria dels delegats sempre podran demanar que la votació 

sigui secreta. En cas d’empat, el President o el Director convocaran una segona votació. En 

cas de persistir l’empat, es rebutjarà la moció.  

1.6.9 Les decisions del Congrés es determinaran per majoria, excepte en els casos comentats als 

Capítols 1.17 i 1.19. S’entén per majoria que el número de vots sigui superior a la resta del 

total de vots emesos.  
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1.6.10 Els convidats podran participar en els actes només a través d’una invitació del President o 

per l’aprovació per majoria del Congrés.  

1.6.11 El Congrés es celebrarà cada dos anys, coincidint amb els Campionats Mundials de 

Bowling, o quan: 

   a) Quan el convoqui el Congrés. 

   b) Quan el convoqui el President amb l’aprovació de la Junta Directiva. 

   c) Quan el convoqui a la Junta Directiva. 

d) Quan el convoqui el President després de rebre la sol·licitud d’almenys una 

tercera part (1/3) de totes les federacions membres del Bowling Mundial.  

1.6.12 Una sol·licitud per organitzar un Congrés haurà d’incloure, com a mínim, una garantia per 

cobrir les despeses següents:  

   a) Sales de reunions per el Congrés, Junta Directiva i reunions dels comitès. 

b) Tècnics i l’equipament necessari per gravar els actes i proveir un servei 

audiovisual per a la Junta Directiva i el Congrés.  

c) Dinar per els membres de la Junta Directiva (dos dies). 

d) Dinar per el Congrés. 

e) Refrigeris per als descansos del matí i/o tarda de els reunions de la Junta 

Directiva i el Congrés.  

1.6.13 El President requerirà al Secretari General notificar amb una antelació d’almenys tres 

mesos les reunions especials, i amb una antelació d’almenys quatre mesos per a les 

reunions regulars.  

1.6.14 Només les federacions membres, a la Junta Directiva / Presidi de les Zones geogràfiques 

del Bowling Mundial especificades al 1.5.1 i a la Junta Directiva del Bowling Mundial 

poden enviar propostes perquè es debatin al Congrés. Les propostes per a esmenes 

s’hauran d’enviar al Secretari General almenys tres mesos abans d’un Congrés regular.  

1.6.15 El Secretari General enviarà a les federacions membres l’agenda de la reunió almenys dos 

mesos abans que tingui lloc el Congrés. Juntament amb l’agenda, s’hauran d’enviar el 

següents documents:  

   a) Informe del President 

   b) Informe del Secretari General 

   c) Informes d’altres directius 

   d) Informe financer 

   e) Propostes de la Junta Directiva 

   f) Propostes de les federacions membres 
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1.6.16 Només es consideraran les propostes enviades en el termini corresponent, excepte si el 

Congrés decideix per una majoria de dues terceres parts (2/3) que altres raons mereixen 

ser considerades per raons d’emergència. 

1.6.17 L’agenda d’un Congrés biennal inclourà el següent:  

   a) Inici de l’acte 

   b) Designació del Director i el Secretari de la reunió 

c) Passar llista, validació dels apoderats i determinació dels drets de vot. La 

validació dels apoderats la realitzaran els escrutadors 

   d) Aprovació de l’acta de l’anterior Congrés 

   e) Informe del President i del Secretari General 

   f) Informes dels comitès 

   g) Informes dels Presidents de Zones 

   h) Assumptes no resolts 

   i) Presentació de l’informe Financer i de l’informe d’Auditoria 

j) Aprovació del Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i l’informe 

d’Auditoria 

k) Presentació de la Junta Directiva 

l) Sessió legislativa 

m) Nous assumptes 

n) Presentació del pressupost i establiment de les quotes de socis 

o) Eleccions (si corresponen) 

  - President 

  - Primer vicepresident 

  - Segon vicepresident 

p) Tancament de l’acte 

1.6.18 El Secretari General haurà de preparar les actes resumides per a cadascun dels Congressos 

del Bowling Mundial, que seran revisades i aprovades per el President o el Director dins 

dels dos mesos següents a que hagin estat distribuïdes a les federacions membres i als 

membres de la Junta Directiva del Bowling Mundial. El mateix s’aplicarà per als 

Congressos de Zona. 

1.6.19 Totes les esmenes adoptades i noves normes entraran en vigor al començament de 

l’exercici següent excepte que s’especifiqui un altre inici.  

 

1.7  JUNTA DIRECTIVA  
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1.7.1 La Junta Directiva serà l’òrgan executiu i director del Bowling Mundial. Haurà de consistir 

de 10 persones, com es detalla a continuació:  

   a) El President 

   b) El primer Vicepresident 

   c) El segon Vicepresident 

d) El President de cadascuna de les tres Zones. Cada Zona haurà de designar una 

persona alternativa si el President no hi pot atendre.  

e) Un Delegat de cadascuna de les tres Zones. Cada Zona haurà de designar una 

persona alternativa si el seu Delegat no hi pot atendre. 

f) Un representant dels jugadors, elegit conjuntament per als Campionats Mundials 

masculins i femenins. El procediment d’elecció serà com es detalla a continuació: 

i) Cada federació participant en els Campionats Mundials tindrà un vot. El 

vot el realitzarà el capità o una altra persona designada per la federació.  

ii) Les votacions tindran lloc una vegada cada 4 anys (per coincidir amb els 

Campionats Mundials), començant al 2013. La votació es realitzarà durant 

els Campionats Mundials.  

iii) Una votació per majoria assegurarà l’elecció del jugador Delegat a la 

Junta Directiva del Bowling Mundial, el qual tindrà els privilegis de Delegat 

corresponents, durant un període de 4 anys.  

iv) Si el Delegat no és capaç d’atendre a cap dels actes de la Junta Directiva, 

o no pot complir amb les seves obligacions, el segon jugador amb més vots 

serà cridat a ocupar la seva posició, o a actuar com a delegat alternatiu, fins 

a les eleccions següents.  

v) Per nominar un candidat com a jugador Delegat, la federació del 

candidat haurà de presentar una proposta almenys 30 dies abans de l’inici 

dels Campionats Mundials, i enviar-la per correu al Director o al Comitè de 

Jugadors. Es recomana enviar també un resum d’un màxim de dues 

pàgines. Qualsevol federació pot presentar un candidat, independentment 

que aquesta federació no participi en els Campionats Mundials.  

1.7.2 Una vacant en la oficina del primer Vicepresident haurà de ser coberta per el segon 

Vicepresident. Una vacant en la oficina del segon Vicepresident haurà de ser coberta per 

elecció en el Congrés següent. En l’interval la posició quedarà sense cobrir.  

1.7.3 El Secretari General del Bowling Mundial haurà de ser un membre ex-officio de la Junta 

Directiva només amb veu. 

1.7.4 Les decisions de la Junta Directiva seran per majoria simple. Si es produeix un empat es 

rebutjarà la moció.  

1.7.5 Un quòrum consisteix en quatre membres de la Junta Directiva, els quals han de 

representar almenys a dues Zones.  
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1.7.6 Els membres de la Junta Directiva no podran estar oficialment ni personalment vinculats 

com a propietaris d’una companyia que produeixi o vengui equipament o material de 

bowling. Les persones empleades o que treballin com a membres honorífics en una 

organització membre hauran d’estar exemptes, donat que les seves obligacions seran 

només per o en nom de la seva organització membre i no de caràcter comercial.  

1.8 REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1.8.1 A la Junta Directiva s’ha de reunir com a mínim una vegada per any, i de manera més 

freqüent quan així ho consideri necessari el President o almenys quatre membres de la 

Junta. Les reunions es poden demanar també a través d’un vot per videoconferència, vot 

per correu electrònic o vot correu, a discreció del President o d’almenys quatre membres 

de la Junta Directiva.  

1.8.2 El President requerirà al Secretari General de notificar la convocatòria de reunió de la 

Junta Directiva a tots els membres de la Junta Directiva amb almenys tres mesos 

d’antelació. Aquesta notificació haurà d’especificar la data, hora i lloc de la reunió de la 

Junta Directiva proposada. A més, en la notificació convidarà als membres del comitè i a 

les federacions membres a enviar propostes que desitgin que siguin considerades per a la 

Junta Directiva. 

1.8.3 Dins dels dos mesos després de la recepció de la notificació de la reunió, tots els membres 

de la Junta Directiva hauran de notificar al Secretari General la seva intenció d’assistir. 

1.8.4 Els detalls de qualsevol proposta, que sorgeixi dels membres de la Junta Directiva o de les 

federacions membres, hauran de ser reenviats al Secretari General com a mínim un mes 

abans de la data proposada de la reunió de la Junta Directiva. 

1.8.5 El Secretari General preparà l’agenda de la reunió per tal de distribuir-la als membres de 

la Junta Directiva, als quals els hi reenviarà com a mínim dues setmanes abans de la data 

proposada de la reunió de la Junta Directiva. 

1.8.6 Qualsevol proposta, que es presenti en una reunió de la Junta Directiva i que no s’hagi 

notificat prèviament, serà discutida només si així s’aprova per una majoria simple. 

1.8.7 L’agenda o ordre regular dels assumptes a tractar en les reunions de la Junta Directiva 

seran com es detalla a continuació:  

   a) Obertura 

   b) Adopció de l’ordre del dia 

   c) Actes de les reunions prèvies 

   d) Informes 

   e) Assumptes pendents 

   f) Nous assumptes 

   g) Qüestions financeres 

   h) Propera reunió 
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   i) Tancament 

1.8.8 El President(s) Honorari del Bowling Mundial podrà atendre a les reunions, sota les seves 

pròpies despeses, tindrà dret de veu però no de vot, i la seva assistència no serà 

considerada com a capacitat ex-officio.  

1.8.9 El President del Bowling Mundial podrà invitar als membres del comitè a assistir a les 

reunions o a parts d’aquestes. Tindran dret de veu però no de vot. 

1.8.10 Els convidats podran participar en una reunió només si reben la invitació del President del 

Bowling Mundial i sota l’aprovació per majoria de la Junta Directiva. 

1.8.11 A la Junta Directiva pot posposar qualsevol reunió, per tal de reunir-se en una sessió 

executiva per considerar assumptes de naturalesa sensible, incloent aquells que impliquin 

als membres de la Junta Directiva.  

 

1.9 DIRECTIUS 

1.9.1 El mandat de Directiu del President, Primer Vicepresident i Segon Vicepresident 

començarà immediatament després de la seva elecció al Congrés del Bowling Mundial i 

continuarà fins a després del segon Congrés biennal des de la seva elecció (un mandat 

d’uns quatre anys). Tots els directius podran ser reelegits després d’aquest període.  

1.9.2 El mandat de Directiu del Secretari General començarà immediatament després de la 

confirmació de la Junta Directiva i continuarà fins a després del segon Congrés biennal des 

del seu nomenament.  

1.9.3 El mandat de Directiu del President del Comitè, Membres del Comitè i altres nomenats 

començarà en la data especificada al nomenament i continuarà fins que el President 

ordeni el contrari i ho aprovi a la Junta Directiva per majoria de vots. 

1.9.4 Deures del President: 

 a) El President serà el director executiu i el tresorer. Presidirà totes les reunions del 

Congrés del Bowling Mundial i de la Junta Directiva excepte quan nomeni un Director per 

presidir alguna d’aquestes reunions. 

 b) El President nomenarà el Secretari General, subjecte a confirmació de la Junta 

Directiva.  

 c) El President nomenarà els comitès i altres nomenats que consideri necessaris, amb la 

posterior aprovació de la Junta Directiva per majoria de vots. En el suposat que algun 

comitè no sigui aprovat per la Junta, els membres de la Junta podran proposar addicions o 

supressions a aquest comitè, el qual ha de rebre l’aprovació de la Junta Directiva per 

majoria de vot.  

 d) El President també representarà el Bowling Mundial en tots els assumptes legals, però 

sen el cas que no fos capaç de fer-ho, un Vicepresident el podrà representar.  
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1.9.5 El Primer Vicepresident serà el President del Bowling Mundial en cas d’absència, mort, 

discapacitats, dimissió, incapacitat o qualsevol altre raó que impedeixi al President exercir 

legalment les seves funcions en virtut dels Estatuts. 

1.9.6 El Secretari General serà el director administratiu. S’encarregarà de la correspondència 

amb els membres i altres assumptes administratius en cooperació amb el President. 

1.9.7 El President i el Secretari General seran membres ex-officio de tots els comitès, amb veu 

però sense vot, i elegibles a assistir a totes les reunions de les Zones en la seva capacitat 

ex-officio.   

1.9.8 Eleccions 

 a) L’elecció dels directius es realitzarà sempre a través d’una votació secreta, excepte 

quan hi hagi un sol candidat per una posició. Totes les eleccions seran per majoria de vot, 

el que significa que un nombre de vots és superior al nombre total de la resta de vots 

emesos. 

 b) A la Junta Directiva estarà autoritzat a fer recomanacions i a donar raons. 

 c) En el suposat que hi hagi més de dos candidats per una mateixa posició directiva, la 

votació procedirà com es detalla a continuació: 

- Si, després de la primera votació, un candidat no ha rebut la majoria dels vots 

emesos, es realitzaran votacions successives fins que un candidat obtingui la 

majoria dels vots. 

- Si cap candidat obté la majoria dels vots en cap votació, el candidat que rebi el 

menor nombre de vots serà eliminat de la votació. 

1.9.9 Candidatures 

a) Els directius que pretenguin presentar-se a la reelecció hauran d’informar al Secretari 

General del seu interès almenys cinc mesos abans d’un Congrés elector. 

b) Es reportarà aquesta informació a les federacions membres almenys quatre mesos 

abans del Congrés. 

 c) Totes les altres candidatures hauran de ser enviades al Secretari General almenys tres 

mesos abans del Congrés. 

d) Totes les altres candidatures seran posteriorment reportades a les federacions 

membres almenys dos mesos abans del Congrés. 

e) Si es reben candidatures en conformitat amb el procediment anteriorment comentat, 

no s’acceptaran al Congrés noves candidatures. 

f) Si no es reben candidatures en conformitat amb el procediment anteriorment 

comentat, s’acceptaran al Congrés noves candidatures. 

g) Tots els candidats, per ser elegibles en unes eleccions, han de ser membres d’una 

federació membre i rebre la seva autorització.  
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1.9.10 Un directiu escollit per el Congrés o per el Bowling Mundial podrà ser cessat per el 

Congrés per d’incompliments o alguna altra causa justa, seguint el procés següent: serà 

notificat per l’acció pendent i se li concedirà l’oportunitat de donar la seva versió. 

 

 

 

1.10 EXERCICI 

1.10.1 L’exercici començarà l’1 de gener i acabarà el 31 de desembre. 

 

1.11 PROCEDIMENTS FINANCERS 

1.11.1 El Congrés tindrà la facultat de determinar les quotes que pagaran les federacions 

membres. Cada federació serà requerida de pagar la quota del Bowling Mundial i la de 

Zona, tal i com s’especifica en la factura anual que envia la seva respectiva zona.  Les 

federacions de nou ingrés no estan obligades a pagar la quota d’afiliació en l’any en que 

han estat admeses. 

1.11.2 La Zona, a la qual pertany la federació membre, té el dret de decidir sobre la seva 

respectiva suspensió. Per tal de revocar una suspensió i retornar els drets d’afiliació, hi 

haurà anualment una multa del 20% sobre els pagaments endarrerits.   

1.11.3 A la Junta Directiva és responsable de portar a terme una auditoria abans d’un Congrés, 

on es presentarà l’informa de l’Auditor. Totes les transaccions fiscals hauran de ser 

auditades per un auditor. Les despeses d’auditoria seran pagades per el Bowling Mundial.  

1.11.4 El President enviarà un pressupost anual, que haurà de ser aprovat per a la Junta 

Directiva.  

1.11.5 Les despeses de viatges i allotjament del President o del seu representat designat, quan 

siguin necessàries per realitzar les seves obligacions, seran pagades per el Bowling 

Mundial.  

1.11.6 La remuneració del Secretari General i les seves despeses per portar a terme les seves 

obligacions seran pagades per el Bowling Mundial.  

1.11.7 La resta de despeses dels directius, quan s’emmarquin dins de les seves obligacions, seran 

pagades per el Bowling Mundial. 

 

1.12 CAMPIONATS MUNDIALS 

1.12.1 Els Campionats Mundials de Bowling són propietat exclusiva del Bowling Mundial. 

1.12.2 Qualsevol i cadascun dels drets i propietats de qualsevol naturalesa i descripció, que 
sorgeixin i/o que tinguin relació amb qualsevol Campionat Mundial de Bowling, seran 
exclusivament controlats per el Bowling Mundial, inclosa tota la publicitat, 
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esponsorització (inclosa la difusió de l’esponsorització), internet i llicències. L’amfitrió ha 
de fomentar la recuperació de les despeses derivades de la organització d’una prova del 
Campionat Mundial de Bowling, a través d’accions d’esponsorització, màrqueting, mitjans 
de comunicació i els assistents als Campionats Mundials de Bowling. 

1.12.3 La Junta Directiva del Bowling Mundial determinarà les condicions d’accés, així com les 
condicions de qualsevol ús de totes les dades relacionades amb els Campionats Mundials 
de Bowling i amb les competicions dels campionats.  

1.12.4 El Bowling Mundial gestionarà i dirigirà els Campionats Mundials de Bowling, tal i com 
s’especifica als capítols referents a la Normativa Mundial de Bowling. 

1.12.5 En relació a la selecció del membre amfitrió, el President del Bowling Mundial, o una 
persona designada per ell, haurà de: 

   a) Assegurar que es prepara i s’executa un acord escrit amb l’amfitrió.  

 b) Mantenir un contacte periòdic amb l’amfitrió per assegurar que es poden portar a 
terme totes les obligacions de l’amfitrió. 

c) Informar a les Federacions membres del Bowling Mundial sobre l’estat dels Campionats 
pendents, almenys una vegada a l’any. 

d) Informar sobre l’estat dels Campionats pendents en totes les trobades de la Junta 
Directiva. 

e) Mantenir un contacte periòdic amb la Federació a la qual pertany l’amfitrió, per tal 
d’assegurar una implicació apropiada de la Federació.  

 

1.13  CAMPIONATS DE ZONES 

1.13.1 El format dels Campionats de Zones serà decidit per cada zona. 

1.13.2 Els detalls els decidiran les federacions membres als Congressos de la Zona. 

 

1.14 TORNEJOS INTERNACIONALS 

1.14.1 Els tornejos internacionals que siguin organitzats i gestionats per federacions membres i 
on hi siguin convidats membres de dues o més zones, hauran de ser aprovats per el 
Bowling Mundial. 

Les taxes exigides per l’autorització d’aquests tornejos seran decidides per a la Junta 
Directiva.  

 

1.15 NORMATIVA PER ELS CAMPIONATS I TORNEJOS 

1.15.1 Les normes i les especificacions dels equips per els Campionats Mundials i de Zona i per 
els tornejos internacionals autoritzats seran definits als Estatuts i Regles de Joc del 
Bowling Mundial.  
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1.16 NORMATIVA CONTRA EL DOPATGE I LES APOSTES 

1.16.1 Les Normes Antidòping del Bowling Mundial són aprovades pa la Junta Directiva del 
Bowling Mundial, i s’apliquen a tots els campionats i tornejos de bowling aprovats per el 
Bowling Mundial, Zones Mundials de Bowling i federacions membres del Bowling Mundial. 
Les Normes Antidòping del Bowling Mundial també s’apliquen a tots els jugadors de 
bowling amb llicència per a proves de dins i fora de competició.  

1.16.2 Un jugador o un membre d’un equip, tant com un entrenador o un mànager, no podrà, ni 
per compta pròpia ni a través d’un representant, apostar en Campionats Mundials ni en 
tornejos autoritzats per el Bowling Mundial on ell/ella hi participi. La sanció per la violació 
d’aquesta norma pot arribar a suposar dos anys de suspensió.  

 

1.17 ESMENES 

1.17.1 Els Estatuts i Regles de Joc del Bowling Mundial poden ser canviats en qualsevol Congrés, 
quan es compleixin els propòsits següents: 

a) Les propostes es presenten per escrit al Secretari General almenys tres mesos abans del 
Congrés en el que seran considerades. 

b) La notificació de la proposta ha de ser distribuïda a totes les federacions membres 
almenys dos mesos abans de la reunió. 

c) Una proposta de canvi en els Estatuts del Bowling Mundial és adoptada per una majoria 
de dues terceres parts (2/3) del Congrés. 

d) Una proposta de canvi en les Regles de Joc del Bowling Mundial és adoptada per 
majoria simple del Congrés. 

e) Si no s’entrega per escrit la notificació de les propostes, aquestes propostes es poden 
considerar si ho aprova una majoria de dues terceres parts (2/3) del Congrés.  

 

1.18 DISPOSICIONS 

1.18.1 La Junta Directiva del Bowling Mundial pot adoptar i fer complir per majoria de vot 
disposicions, que no són inconsistents amb els Estatuts i Regles de Joc del Bowling 
Mundial. Les disposicions adopten un efecte immediat, i estan subjectes a ratificació per 
el Congrés del Bowling Mundial en la seva següent trobada. 

1.18.2 Per assegurar l’ordre de la organització, la Junta Directiva del Bowling Mundial pot 
modificar els Estatuts i Regles de Joc del Bowling Mundial existents, amb un vot afirmatiu 
de tres quartes parts (3/4). Aquests canvis adopten un efecte immediat, i estan subjectes 
a ratificació per el Congrés del Bowling Mundial en la seva següent trobada.  

 

1.19 DISSOLUCIÓ 

1.19.1 El Bowling Mundial no podrà ser dissolt, excepte a través d’una reunió especial del 
Congrés convinguda i notificada amb tres mesos d’antelació, i amb una resolució 
adoptada per una majoria de vot de quatre cinquenes parts (4/5) del Congrés.  
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1.19.2 En la situació de dissolució, i una vegada efectuat el pagament de les seves obligacions 
financeres, tots els actius pendents seran dividits entre les federacions membres en 
relació a la quota d’afiliació de l’any anterior.  

 

 

1.20 REVISIÓ 

1.20.1 Aquests estatuts van ser adoptats per la WTBA/World Bowling Congress al 1979 i 
modificats al 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2011, 2013 i 2015.  
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2.  NORMATIVA DE JOC UNIVERSAL  
2.1 DESCRIPCIÓ DEL JOC 

2.1.1 Un joc de bowling consta de deu jugades o quadres. El jugador llança dues boles en 
cadascuna de les nou primeres jugades, excepte si aconsegueix un strike. En la desena 
jugada, el jugador llança tres boles si aconsegueix un strike o un spare. Cada quadre ha de 
ser completat per cada jugador seguint un ordre regular.  

2.1.2 Excepte quan s’aconsegueix un strike, el nombre de pals tirats pel jugador en el primer 
llançament s’apunta al requadre petit de la part superior esquerra de la jugada, i el 
nombre de pals tirats pel jugador en el segon llançament s’apunta al requadre petit de la 
part superior dreta de la jugada. Si cap dels pals que es mantenen en peu en el segon 
llançament és tirat, s’anotarà un guió (-) en la casella corresponent del full d’anotacions. 
El resultat dels dos llançaments de la jugada serà anotat immediatament.  

                           

2.1.3 S’aconsegueix un strike quan el jugador tira tots els pals en el seu primer llançament 
d’una jugada. Es marca amb una (X) en el requadre petit de la part superior esquerra de la 
jugada en la que s’ha aconseguit. El valor per un strike és 10 més la suma dels pals tirats 
en els dos llançaments següents del jugador.  

2.1.4 Dos strikes consecutius són un doble. El valor pel primer strike és 20 més el nombre de 
pals tirats en el primer llançament posterior al segon strike.  

2.1.5 Tres strikes consecutius són un triple. El valor del primer strike és 30. Per aconseguir la 
puntuació màxima de 300, el jugador ha d’aconseguir 12 strikes consecutius.  

2.1.6 S’aconsegueix un spare quan els pals que es mantenen en peu després del primer 
llançament són tirats en el segon llançament de la jugada. Es marca amb una (/) en el 
requadre petit de la part superior dreta de la jugada en la que s’ha aconseguit. El valor per 
un spare és 10 més el nombre de pals tirats pel jugador en el següent llançament.  

2.1.7 Es produeix un error quan el jugador no aconsegueix tirar els deu pals després dels dos 
llançaments d’una jugada, excepte quan els pals que es mantenen en peu després del 
primer llançament constitueixen un split.  

2.1.8 Un split (normalment marcat amb una O) és una disposició dels pals que es mantenen en 
peu després del primer llançament, sempre que el pal número 1 sigui tirat i: 

a) Almenys hi ha un pal caigut entre dos o més pals que es mantenen en peu, per exemple 
7-9 o 3-10. 
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b) Almenys hi ha un pal caigut immediatament davant de dos o més pals que es mantenen 
en peu, per exemple 5-6.   

 

 

2.2 MODALITATS DE JOC 

2.2.1 Modalitat de dues pistes 

   a) La partida es jugarà en dues pistes, alternant un llançament en cada pista. 

b) Els membres dels equips participants, trios, dobles i participants individuals jugaran 
consecutivament i per ordre una jugada en una pista, i en la següent jugada alternaran i la 
realitzaran a l’altra pista, fins a completar cinc jugades en cadascuna de les dues pistes. 

2.2.2 Modalitat d’una sola pista 

   a) La partida es jugarà en una sola pista. 

 b) Els membres dels equips participants, trios, dobles i participants individuals jugaran 
consecutivament i per ordre una jugada en una sola pista, fins a completar deu jugades en 
la pista. 

2.2.3 La normativa de cada competició i torneig haurà d’especificar quina modalitat de joc 
aplica. 

 

2.3 TIRADA LEGAL DELS PALS 

2.3.1 Un llançament legal es produeix quan la bola surt de la possessió del jugador i entra dins 
de la pista, sense que el jugador creui la línia de falta. 

2.3.2 Cada llançament serà puntuable, excepte quan es declari una bola morta. 

2.3.3 El llançament haurà de ser realitzat en la seva totalitat a través de mitjans manuals.  

2.3.4 No es podrà afegir o fixar cap aparell a la bola que es desprengui de la mateixa durant el 
llançament. 

2.3.5 Un jugador podrà utilitzar un equipament especial per ajudar a agafar la bola si ha patit 
una amputació parcial o total de la mà. 

2.3.6 Els pals que seran comptabilitzats com a tirats per un jugador que ha realitzat un 
llançament legal –i que seran retirats abans del proper llançament-, seran: 

   a) Els pals tirats o trets del pin deck per la bola o per un altre pal. 

 b) Els pals tirats o trets del pin deck per un pal rebotat des de les parets laterals o per 
l’amortidor del darrere. 

c) Els pals tirats o trets del pin deck per un pal rebotat des de la “barredora” quan el pal 
continua en peu abans de que la “barredora” baixi. 

   d) Els pals que toquin o es recolzin en el canal o en les parets laterals. 
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2.4. TIRADA IL·LEGAL DELS PALS 

2.4.1 Quan ocorre algun dels següents casos, es comptarà el llançament però els pals tirats en 
el mateix no: 

   a) La bola surt de la pista abans d’arribar als pals. 

   b) La bola rebota a l’amortidor de darrere. 

 c) Un pal rebota en el cos, braços o cames d’una persona encarregada de col·locar els 
pals. 

   d) Un pal és tocat per els equipaments mecànics d’ajust dels pals. 

   e) Qualsevol pal tirat quan els pals tirats estan sent retirats. 

   f) Qualsevol pal tirat per una persona encarregada de col·locar els pals. 

   g) El jugador comet una falta. 

 h) Quan el llançament es produeix mentre hi ha un pal tirat a la pista o al canal, i la bola 
contacti amb el pal abans de sortir de la superfície de la pista.  

2.4.2 Si es produeix una tirada il·legal dels pals i el jugador té dret a un llançament addicional en 
la mateixa jugada, el pal o els pals tirats il·legalment hauran de ser col·locats de nou al lloc 
que ocupaven originàriament.   

 

2.5 ALTRES ACCIONS 

2.5.1 Quan es realitza un llançament amb tots els pals col·locats o per intentar un spare, si 
immediatament després del llançament es descobreix que un o més pals estan col·locats 
inadequadament, però no en falta cap, es comptabilitzarà el llançament i els pals tirats. És 
responsabilitat de cada jugador determinar que la disposició dels pals és la correcta. El 
jugador podrà exigir, abans de realitzar el llançament, que qualsevol pal mal col·locat sigui 
reemplaçat. En cas contrari, la col·locació dels pals serà considerada vàlida.  

2.5.2 No es pot realitzar cap canvi en la posició dels pals que es mantenen en peu després d’un 
llançament. Els pals que hagin quedat mal col·locats o siguin desplaçats per la màquina 
plantadora s’hauran de mantenir en el lloc que ocupen i no podran ser col·locats de nou 
manualment.  

2.5.3 Els pals que rebotin i es mantinguin en peu a la pista es comptaran com a pals no tirats. 

2.5.4 Els pals no seran atorgats, i només podran ser comptats aquells pals realment tirats o 
escombrats completament fins a fora de la superfície de joc de la pista com a resultat d’un 
llançament legal.  

2.5.5 Si un pal es trenca o queda malmès durant la partida, haurà de ser reemplaçat 
immediatament per un altre del mateix pes i característiques que els pals en ús. Els 
responsables del torneig hauran de determinar si els pals han de ser reemplaçats. 

 

2.6 BOLA MORTA 

2.6.1 Una bola es declararà morta en els següents supòsits: 
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a) Després d’un llançament (i abans del proper llançament en la mateixa pista) es crida 
l’atenció l’immediatament sobre el fet que falten un o més pals.  

b) Una persona interfereix amb qualsevol pal que es manté en peu, abans de que la bola 
arribi als pals.   

c) Una persona retira o interfereix amb un pal tirat abans que s’acabi de moure.  

  d) Un jugador realitza un llançament en una pista errònia o fora del seu torn. O un jugador 
que juga en dues pistes fa un llançament en una pista errònia.  

 e) Un jugador és físicament interferit o destorbat per un altre jugador, espectador o 
objecte o per la persona encarregada de col·locar els pals, mentre està llançant la bola i 
abans de que hagi completat el llançament. En aquest cas, el jugador té la opció 
d’acceptar els pals tirats o que se li declari bola morta.  

 f) Qualsevol pal és mogut o tirat mentre es realitza el llançament però abans que la bola 
arribi als pals.  

 g) Una bola llançada contacta amb un obstacle o objecte aliè a la pista.  

   2.6.2 Quan una bola és declarada morta, el llançament no es compta. Els pals que es mantenen 
en peu quan es declara la bola morta hauran de ser col·locats de nou i es permetrà al 
jugador repetir el llançament. 

 

2.7 LLANÇAMENT EN UNA PISTA ERRÒNIA 

2.7.1 Una bola serà declarada morta i el jugador o jugadors seran requerits per repetir el 
llançament a la pista correcte, sempre que no s’hagin realitzat més de 4 jugades 
individuals en un parell de pistes, pels jugadors participants individuals, dobles, trios i 
equips.  

2.7.2 Si s’han realitzat més de 4 jugades individuals a la pista errònia, aquesta partida es 
completarà sense reajustaments. Totes les partides posteriors hauran de començar a la 
pista correctament programada. 

  

2.8 DEFINICIONS DE FALTA 

2.8.1 Una falta ocorre quan una part del cos del jugador envaeix o va més enllà de la línia de 
falta, i toca qualsevol part de la pista durant o després del llançament.    

2.8.2 Una bola està en joc després d’un llançament fins que el mateix o un altre jugador està en 
posició de realitzar un altre llançament.  

2.8.3 Quan un jugador comet deliberadament una falta, per tal de beneficiar-se de la mateixa, 
el jugador anotarà zero pals en aquest llançament, i no se li permetrà realitzar més 
llançaments en aquesta jugada.  

2.8.4 Quan es comet una falta, el llançament es compta, però al jugador no se li anotarà cap pal 
tirat en aquest llançament. S’hauran de replantar els pals tirats per la bola quan s’ha 
comès la falta, en el cas que el jugador que l’ha comès disposi de llançaments addicionals 
en aquesta jugada.  
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2.8.5 Una falta serà declarada i anotada si el dispositiu automàtic de detecció de faltes o el 
jutge de faltes fallen, quan la falta sigui evident per: 

 a) Ambdós capitans dels equips, o un o més dels jugadors rivals. 

 b) Els anotadors oficials. 

 c) Un responsable de la competició o torneig. 

2.8.6 No es permetrà cap apel·lació quan es declari una falta, excepte quan: 

 a) Estigui provat que el dispositiu automàtic no funciona correctament. 

 b) Existeixi una gran evidència de que el jugador no ha comès una falta. 

 

2.9 BOLA PROVISIONAL 

2.9.1 El jugador podrà llançar una bola provisional o una jugada provisional quan hi hagi una 
reclamació en relació a una falta, una tirada legal de pals o una declaració de bola morta, i 
els responsables de la competició o torneig no la puguin resoldre.  

2.9.2 Si la reclamació té lloc en el primer llançament de qualsevol jugada, o en el segon 
llançament en la desena jugada, després d’haver aconseguit un strike al primer 
llançament: 

 a) Si la reclamació és relativa a si el jugador havia comès falta, el jugador haurà de 
completar la jugada i després llançar una bola provisional amb tots els pals col·locats.  

 b) Si la reclamació és relativa a una tirada il·legal de pals, el jugador haurà de completar la 
jugada i després llançar una bola provisional col·locant aquells pals que s’haurien 
mantingut en peu si no haguessin caigut els pals objecte de la reclamació.  

 c) Si la reclamació és relativa a si s’hauria hagut de declarar una bola morta, el jugador 
haurà de completar la jugada i després realitzar una jugada provisional completa.  

2.9.3 Si la reclamació té lloc en un intent de spare, o en el tercer llançament de la desena 
jugada, no serà necessària una bola provisional excepte si la reclamació és relativa a si 
s’hauria hagut de declarar una bola morta. En aquest cas s’haurà de llançar una bola 
provisional amb la mateixa disposició dels pals existent abans de produir-se la reclamació. 

 

2.10 ALTERACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA BOLA 

2.10.1 Qualsevol ús de productes químics ha d’aparèixer a la Acceptable List, a la pàgina web del 
Bowling Mundial; www.worldbowling.org. La llista completa i actualitzada està disponible 
a la pàgina web del Bowling Mundial, i inclou una secció amb la llista de “Acceptats Durant 
les Competicions Certificades”. No està permès utilitzar cap dels productes que apareixen 
a la secció “Productes que Contenen Sòlids o Abrasius”, ni aquells que apareixen a la 
secció “No acceptats en cap moment”.  

 

 

http://www.worldbowling.org/
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2.11 MALMETEMENT DE LA ZONA D’APROXIMACIÓ 

2.11.1 Es prohibeix l’aplicació de qualsevol substància externa en la zona d’aproximació que 
impedeixi als altres jugadors competir en condicions normals. 

2.11.2 Això inclou, però no es limita, a aquelles substàncies tals com pols de talc o resina a les 
sabates; de la mateixa manera, també es prohibeixen les soles de goma suau o talons que 
esborrin la zona d’aproximació.  

2.12 ERRORS EN LA PUNTUACIÓ 

2.12.1 Els errors en la puntuació o els errors en el càlcul hauran de ser corregits per un 
responsable de la competició immediatament després de descobrir aquest error. Els 
errors qüestionables hauran de ser descoberts pel responsable designat.  

2.12.2 El temps límit per presentar una reclamació serà d’una hora des de la fi de la competició o 
sèrie de partides, per a cadascun dels dies de la competició, però haurà de ser abans del 
lliurament de premis o l’inici de la següent ronda (en una competició eliminatòria), el que 
es produeixi abans. 

2.12.3 Cada reclamació sota aquesta norma ha de ser especifica per sí mateixa. 

 

2.13 INFORMACIÓ ADDICIONAL DELS TORNEJOS 

2.13.1 Un torneig podrà establir, a través d’una norma, un límit de re-racks que un jugador tindrà 
en una partida o en unes sèries. 

2.13.2 Un torneig podrà tenir una norma referent als jugadors que arriben tard. 

2.13.3 Un torneig podrà tenir una norma que faci front a tàctiques deslleials dels jugadors. 

2.13.4 La organització del torneig ha de preveure la sanció de les violacions de la normativa que 
es puguin produir. 
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3. TORNEJOS INTERNACIONALS APROVATS 
PER EL BOWLING MUNDIAL 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.1.1 Aquest capítol inclou requeriments i procediments que hauran de complir tots els 
tornejos aprovats i reconeguts pel Bowling Mundial. 

3.1.2 L’aprovació d’un torneig per part del Bowling Mundial significa que estarà obert a la 
participació de jugadors que siguin membres individuals de les federacions membres del 
Bowling Mundial.  

3.1.3 No es concedirà l’aprovació a cap torneig, que impliqui que els guanyadors dels quals 
siguin designats com a Campions del Món, Campions del Tenpin Mundial, o Campions del 
Bowling Mundial. Una federació membre no permetrà als seus membres participar als 
tornejos que designin aquests termes. 

3.1.4 Les normes 3.3 fins 3.10 només s’aplicaran als Tornejos aprovats per el Bowling Mundial. 

 

3.2 DEFINICIÓ DE TORNEJOS 

3.2.1 Tornejos aprovats per el Bowling Mundial 

 a) Un torneig aprovat per el Bowling Mundial està obert a jugadors pertanyents a 
federacions de dues o més Zones.  

 b) Un torneig no pot estar obert a jugadors a jugadors de fora la Zona on el torneig es 
disputa, excepte quan tingui el consentiment del Bowling Mundial. 

 c) Per tal d’aconseguir l’aprovació del Bowling Mundial, un torneig primerament ha de 
rebre l’aprovació de tant la federació nacional com de la Zona a la que pertany la 
federació nacional.  

3.2.2 Tornejos reconeguts per el Bowling Mundial 

 a) A banda de l’aprovació de tornejos del Bowling Mundial, la Junta Directiva del Bowling 
Mundial pot reconèixer altres tornejos amb la participació de jugadors que siguin 
membres de federacions membres del Bowling Mundial, tals com partides multi-esport i 
tornejos organitzats per algun grup de jugadors.  

 b) Per tal de ser reconegut pel Bowling Mundial, un torneig ha de complir totes les 
normes del Capítol 2, 10, 11 i 12. 

3.2.3 Tornejos d’afinitat 

 a) Hi ha també altres tornejos organitzats per grups específics de persones, tals com 
esdeveniments per persones pertanyents a sindicats, organitzacions per a persones 
discapacitades, etc.  

 b) Si aquests tornejos no han estat aprovats per el Bowling Mundial, és responsabilitat de 
la federació nacional decidir si els seus jugadors membres hi poden participar. En aquest 
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cas, el Bowling Mundial no té la responsabilitat de protegir els drets dels jugadors 
participants, ni d’acceptar apel·lacions relacionades amb aquests tornejos. 

3.3 ELEGIBILITAT 

3.3.1 Els jugadors que participin en tornejos aprovats han d’estar certificats per la seva 
respectiva federació nacional. La federació no pot estar suspesa pel Bowling Mundial. 

3.3.2 Un jugador no podrà estar sota suspensió per part de qualsevol federació membre del 
Bowling Mundial. 

3.3.3 Els jugadors de països, la federació del qual no sigui membre del Bowling Mundial, no 
podran participar més de dues vegades dins dels 24 mesos següents a la seva entrada al 
Bowling Mundial o a un Torneig aprovat de la Zona.  

 

3.4 QUOTA D’APROVACIÓ 

3.4.1 La quota corresponent a l’aprovació del Bowling Mundial és de 100 USD, als que caldrà 
afegir les quotes d’aprovació a nivell nacional i de Zona.  

3.4.2 La quota serà recollida per la Zona de l’organitzador, juntament amb la quota d’aprovació 
de la zona, i serà enviada al Bowling Mundial en la primera setmana de cada trimestre.  

3.4.3 Una vegada el torneig és aprovat per el Bowling Mundial, no hi haurà reemborsament en 
cas que el torneig sigui cancel·lat.  

 

3.5 REQUISITS D’APROVACIÓ 

3.5.1 Normativa de joc 

 a) S’aplicarà la Normativa Universal de Joc especificada al Capítol 2. 

 b) La normativa del torneig haurà d’incloure un paràgraf on es detallin els procediments 
de desempat. 

 c) La normativa del torneig haurà d’incloure una norma que estableixi els drets i 
obligacions dels jugadors quan estan enfocats a llançar una bola. També hauria d’incloure 
la penalització corresponent en cas que no es respecti la norma. 

 d) La normativa del torneig també hauria d’incloure una norma, que doni a l’organització 
del torneig el dret d’autoritzar la finalització d’una partida en un altre parell de pistes, en 
el cas que es produeixin errors o problemes en l’equipament que puguin causar seriosos 
retards en l’horari.  

 e) És recomanable que la normativa del torneig inclogui un codi de vestimenta. En principi 
la majoria de tornejos individuals són tornejos individuals on el jugador té el dret de vestir 
la seva samarreta, tot i que també pot acceptar la oferta de l’amfitrió de vestir una 
samarreta o escut de l’sponsor amfitrió. 

3.5.2 Registre de la puntuació 

 a) Totes les partides disputades durant el torneig han de ser registrades, ja sigui 
manualment o utilitzant un dispositiu automàtic d’anotació aprovat. 
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 b) Les fulles de puntuació indicaran el número de pals tirats en cada llançament, per si fos 
necessari realitzar una auditoria de cada llançament. 

 c) Una partida del torneig, o una jugada dins d’una partida, la puntuació de la qual ha 
estat perduda de manera inevitable, es podrà repetir sota l’aprovació de l’organització del 
torneig. 

3.5.3 Tabac i alcohol 

 a) Els jugadors no podran consumir tabac ni derivats del tabac.  

 b) Els jugadors no podran consumir alcohol ni estar sota els efectes de l’alcohol.  

 Les normes a) i b) s’aplicaran durant el temps complet del conjunt de totes les partides.  

3.5.4 Organització del torneig 

 a) Un torneig aprovat per el Bowling Mundial haurà de tenir una organització qualificada, 
que tingui un suficient coneixement de les normes que s’han d’aplicar, i que tingui 
suficients recursos per ser capaç d’organitzar el torneig. 

 b) Seran acceptats com a organitzadors d’un torneig: 

      - Una Zona 

     - Una federació nacional 

- Una sub-organització, que d’acord amb la normativa nacional pertanyi a una   
federació nacional 

- Una persona individual, que sigui membre d’una federació nacional 

- Un organitzador extern, que sigui acceptat per la federació nacional, en el cas que la 
federació nacional assumeixi la responsabilitat completa que totes les normes i 
obligacions es compliran.  

3.5.5 Certificacions i especificacions de l’equipament 

a) Les pistes hauran hagut de ser inspeccionades i certificades per la federació nacional 
amb un temps raonable d’antelació abans de l’inici del torneig. 

b) Les pistes en les que es disputarà la competició hauran de complir les especificacions 
establertes al Capítol 10. 

c) Els pals utilitzats durant la competició hauran de complir les especificacions establertes 
al Capítol 11. 

d) La organització del torneig podrà adoptar i utilitzar qualsevol mecanisme automàtic de 
detecció de faltes aprovat per el Bowling Mundial. Si no n’hi ha cap disponible, el jutge 
s’haurà de col·locar en una posició que li permeti tenir una visió sense obstacles de la línia 
de falta. Donat el cas que un dispositiu de detecció de faltes quedés temporalment 
inoperatiu, els responsables del torneig hauran d’assignar un jutge de falta o autoritzar als 
anotadors oficials a sancionar les faltes.  

 

3.6 PROCEDIMENTS PER L’APROVACIÓ DE TORNEJOS DEL BOWLING MUNDIAL 

3.6.1 L’organitzador del torneig, una vegada realitzada la sol·licitud (Sol·licitud del Torneig) per 
aconseguir l’aprovació de la Zona, haurà d’indicar que a més vol l’aprovació del Bowling 
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Mundial. L’organitzador haurà d’enviar per correu la Sol·licitud del Torneig i la normativa 
del torneig a la federació nacional.  

3.6.2 La federació nacional revisarà la sol·licitud i la normativa del torneig, per tal d’assegurar-
se que es compleixen tots els requisits. Una vegada aprovada, la sol·licitud haurà de ser 
enviada per correu a la Zona a la que pertany la federació nacional. 

3.6.3 La Zona revisarà la sol·licitud i la normativa del torneig, per tal d’assegurar-se que es 
compleixen tots els requisits. Una vegada aprovada, la sol·licitud haurà de ser enviada per 
correu al Secretari General del Bowling Mundial. Al mateix temps, una carta d’aprovació 
de la Zona serà enviada a la federació nacional i a l’organitzador del torneig. A més, 
s’actualitzarà el calendari del torneig en la pàgina web de la Zona, amb la informació 
corresponent del torneig, indicant l’estat d’aprovació de la Zona i l’estat d’aprovació 
pendent del Bowling Mundial. 

3.6.4 El Secretari General del Bowling Mundial revisarà la sol·licitud. Si tots els requisits es 
compleixen, s’enviarà una carta del Bowling Mundial a la federació nacional, a la Zona de 
la federació i a l’organitzador del torneig.  

3.6.5 Una vegada la Zona rebi la carta d’aprovació del Bowling Mundial, l’estat del torneig al 
calendari de tornejos de la pàgina web de la Zona canviarà, passant d’aprovat per la Zona 
a aprovat per el Bowling Mundial.  

3.6.6 La Zona facturarà la quota d’aprovació del Bowling Mundial a la federació nacional. 

 

3.7 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

3.7.1 És responsabilitat dels jugadors 

 a) Assegurar-se que el torneig ha estat degudament aprovat abans de participar-hi. 

 b) Ser conscient de les sancions que s’apliquen al participar en un torneig no aprovat. 

 c) Poder mostrar una identificació, ja sigui en la forma d’una targeta de llicència vàlida o 
d’una carta de certificació emesa per la federació nacional.  

3.7.2 És responsabilitat de l’organitzador del torneig  

 a) Omplir i enviar la Sol·licitud de Torneig de Zona pertinent.  

 b) Garantir que es compleixen tots els requisits especificats a l’apartat 3.5. 

 c) Publicar la informació necessària en l’anunci/invitació del torneig. 

 d) Preveure la disponibilitat d’atenció mèdica adequada i de tractament de primers 
auxilis. 

 e) Comprovar la identitat de tots els jugadors participants en el torneig. 

 f) Assegurar-se que es compleixen els requisits d’elegibilitat. 

 g) Assegurar-se que es compleix la normativa de joc. 

 h) Publicar una llista completa dels resultats del torneig com a molt tard una setmana 
després de la finalització d’aquest.  
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3.7.3 És responsabilitat de la federació nacional 

  a) Processar la Sol·licitud de Torneig de Zona i assegurar-se que es compliran tots els 
requisits.  

 b) Assegurar-se que la Organització del Torneig té suficient coneixement sobre la 
normativa i les obligacions. 

 c) Enviar un informe escrit a la Zona i al Bowling Mundial explicant el problema i les 
accions adoptades en cas de problemes relacionats amb el torneig.  

3.7.4 És responsabilitat de la Zona 

 a) Processar tota Sol·licitud de Torneig de Zona durant les dues setmanes següents a 
haver-la rebut de la federació nacional.  

 b) Actualitzar el Calendari de Tornejos de la pàgina web de la Zona durant les dues 
setmanes següents a l’aprovació del torneig per part de la Zona. 

 c) Mantenir el Calendari de Tornejos de la pàgina web de la Zona al dia, quan rebi 
correccions i informacions del torneig procedents de federacions nacionals i/o del Bowling 
Mundial. 

 d) Aconsellar a les federacions nacionals que informin als seus jugadors de no participar 
en tornejos en els que l’organitzador no compleix els requisits per aconseguir un torneig 
aprovat.  

 e) La Zona té el dret de refusar l’aprovació d’un torneig si l’organitzador no ha complert 
prèviament amb els requisits.  

3.7.5 És responsabilitat del Bowling Mundial 

 a) Processar tota Sol·licitud de Torneig durant les dues setmanes següents a haver-la 
rebut de la Zona.  

 b) Informar a la Zona, a la federació nacional i a l’organitzador quan el torneig és aprovat 
per el Bowling Mundial. 

 c) Aconsellar a les federacions nacionals que informin als seus jugadors de no participar 
en tornejos en els que l’organitzador no compleix els requisits per aconseguir un torneig 
aprovat. 

 d) El Bowling Mundial té el dret de refusar l’aprovació d’un torneig si l’organitzador no ha 
complert prèviament amb els requisits. 

 e) L’aprovació d’un torneig per part del Bowling Mundial no significa que el Bowling 
Mundial pugui ser considerat responsable de qualsevol disputa financera o reclamació 
que es pugui donar.  

 

3.8 SANCIONS 

3.8.1 Un jugador que no respecti les normes serà advertit per un responsable oficial del torneig 
amb una targeta groga per la seva primera infracció. 
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3.8.2 Si un jugador realitza una segona infracció durant el torneig, serà desqualificat del torneig, 
i no se li permetrà participar en tornejos o campionats del Bowling Mundial o de Zona 
durant 90 dies. 

3.8.3 La organització del torneig haurà d’informar immediatament el Secretari General del 
Bowling Mundial de totes les infraccions comeses, per tal que adopti noves mesures. 

3.8.4 Els jugadors que participin en tornejos no aprovats, els quals requerissin aprovació, com 
s’ha descrit en el present document, podran estar subjectes a una sanció (per exemple la 
prohibició de participar en tornejos durant un període determinat) imposada per el 
Bowling Mundial i/o per la federació nacional del jugador. 

 

3.9 RECLAMACIONS 

3.9.1 Les reclamacions referents a l’elegibilitat o a les normes universals de joc s’hauran de 
confirmar per escrit a un responsable oficial del torneig no més tard de 24 hores després 
de la finalització de la partida on ha ocorregut la infracció, o abans del lliurament de 
premis, el que es produeixi abans. 

3.9.2 Quan la reclamació sigui referent a una falta o a la legalitat d’una caiguda de pals, un 
representant oficial de les parts involucrades podrà estar present quan es disposi de 
proves evidents relatives a la reclamació.  

 

3.10 VIES D’APEL·LACIÓ 

3.10.1 Qualsevol apel·lació d’una decisió de l’organització del torneig haurà de ser dirigida, dins 
d’una setmana, a la federació nacional a la jurisdicció del qual es disputi el torneig. 

3.10.2 La federació nacional tindrà dues setmanes per revisar l’apel·lació i prendre una decisió. 
Les copies de la decisió hauran de ser enviades a l’entitat apel·lant, a la Zona de la 
federació i al Bowling Mundial. 

3.10.3 Es podrà enviar una còpia de l’apel·lació a la Junta Directiva del Bowling Mundial en el 
termini de dues setmanes, i la seva decisió serà la final. El Bowling Mundial notificarà la 
decisió a l’entitat apel·lant, a la federació nacional i a la Zona de la federació nacional en 
un termini de 30 dies. 
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4. CAMPIONATS MUNDIALS, NORMATIVA         
PRINCIPAL 

4.1 INTRODUCCIÓ 

4.1.1 Les principals normes detallades a continuació s’apliquen als Campionats Mundials de 
Bowling. No obstant, els procediments similars hauran de ser seguits per les Zones per a la 
realització de Campionats de Zones.  

4.1.2 Els capítols 5-8 cobreixen la normativa que, juntament amb aquesta normativa principal, 
és especifica per a cada campionat.  

4.1.3 El Bowling Mundial haurà de dirigir els Campionats Mundials de Bowling d’acord amb la 
normativa i regulacions publicades. 

 

4.2 COMPETICIONS OFICIALS DEL BOWLING MUNDIAL 

4.2.1 Els noms oficials dels Campionats Mundials de Bowling són els següents: 

 a) Campionats Mundials de Bowling per a Homes 

 b) Campionats Mundials de Bowling per a Dones 

 c) Campionats Mundials de Bowling per a Homes i Dones 

 d) Campionats Mundials de Bowling Individuals per a Homes i Dones 

 e) Campionats Mundials de Bowling per a Joves 

 f) Campionats Mundials de Bowling per a Sèniors  

 g) Campionats de Bowling de la Zona d’Amèrica 

 h) Campionats de Bowling de la Zona d’Àsia 

 i) Campionats de Bowling de la Zona d’Europa 

4.2.2 S’utilitzaran els noms oficials per a totes les descripcions d’aquests esdeveniments, tot i 
que es podran utilitzar les següents abreviatures per propòsits de màrqueting: 

 a) Campionats Mundials per a Dones (WWC) 

 b) Campionats Mundials per a Homes (WMC) 

 c) Campionats Mundials (WC) (Comentari: Homes i Dones junts) 

 d) Campionats Mundials Individuals (WSC) 

 e) Campionats Mundials per a Joves (WYC) 

 f) Campionats Mundials per a Sèniors (WSrC)  

 i els corresponents per als Campionats de Zones 
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4.3 SOL·LICITUD PER A L’ORGANITZACIÓ DELS CAMPIONATS 

4.3.1 L’elecció de la seu dels Campionats Mundials de Bowling la realitzarà la Junta Directiva. 

4.3.2 En l’elecció de la seu, la Junta Directiva considerarà els interessos del Bowling Mundial i 
de les seves federacions membres, incloent, però no limitat a, els següents aspectes: 

 a) Localització 

 b) Dates, sent conscient que es recomana realitzar els Campionats Mundials de Bowling 
adults durant la segona meitat d’agost/primera meitat de setembre.  

 c) Disponibilitat suficient d’una bolera per a celebrar els Campionats Mundials de Bowling, 
incloent el nombre i tipus de pistes; exclusivitat durant la competició; i l’assegurament del 
compliment de totes les especificacions del Bowling Mundial. 

 d) Disponibilitat d’hotels, incloent els preus, espai de la sala de reunions distància fins la 
bolera. És obligació de l’organitzador oferir espai suficient en hotels oficials a preus 
acceptables.  

 e) Capacitat de l’organitzador de fomentar el suport local i programes de comunicació 
relacionats amb l’esdeveniment, incloent mitjans de comunicació exteriors i interès dels 
espectadors i patrocinadors.  

 f) Garanties de l’organitzador, incloent garanties financeres i la font (s) d’aquestes 
garanties.  

 g) La capacitat de la federació, a la jurisdicció de la qual pertany l’organitzador, d’assistir 
en la coordinació i organització dels campionats. 

4.3.3 A l’hora de seleccionar una seu per els Campionats Mundials de Bowling, el Bowling 
Mundial haurà d’assegurar: 

 a) El transport dels membres de les delegacions oficials, incloent l’aeroport, hotel i bolera. 

 b) Determinar el nombre de persones de la delegació, sent el mínim: 

1) Sis jugadors i/o sis jugadores (per els Campionats Mundials per a Joves i per a           
Sèniors quatre de cada sexe, i per els Campionats Mundials Individuals dos de cada 
sexe). 

2) Un entrenador per als jugadors i un entrenador per a les jugadores. 

3) Un administrador per a l’equip masculí i un administrador per a l’equip femení. 

4) Els delegats electes i acreditats a les reunions del Bowling Mundial celebrades 
conjuntament amb els campionats. 

 c) Instal·lacions per a realitzar tests de drogues. 

 d) Personal mèdic certificat disponible. 

e) Insígnies d’acreditació per als membres de la delegació oficial i per als mitjans de 
comunicació. 

f) Instal·lacions per als mitjans de comunicació, amb telèfon, correu, fax, connexió a 
internet d’alta velocitat i altres serveis de comunicació.  
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4.3.4 Consideracions financeres    

 El Bowling Mundial permetrà cobrar: 

 a) Una quota d’inscripció a cada membre d’una delegació oficial. 

b) Una quota de congrés als delegats amb vot, i per als delegats de congrés addicionals 
per cobrir les despeses del congrés. L’import de la quota de congrés serà decidida per la 
Junta Directiva del Bowling Mundial. 

El Bowling Mundial podrà presentar premis especials en un o més esdeveniments.  

4.3.5 Totes les seus que licitin per organitzar els campionats hauran de fer tot el possible per 
assegurar que totes les federacions membres hi poden participar. 

 

4.4 EQUIPAMENT 

4.4.1 Tot l’equipament que serà utilitzat durant els campionats ha de complir els requisits 
especificats als Capítols 9, 10 i 11. 

4.4.2 Si les pistes són de fusta, han d’haver estat polides i pavimentades de nou en els sis mesos 
anteriors a la competició. Aquest requisit podria no ser declarat obligatori si així ho 
estipulen el President del Bowling Mundial per als Campionats Mundials, i el President de 
Zona per els Campionats de Zones. 

4.4.3 S’hauran d’utilitzar nous pals o pals amb menys de 300 partides. S’hauran d’utilitzar dos 
jocs de pals en cada màquina automàtica de pin setting.  

 

4.5 CERTIFICAT D’INSPECCIÓ  

4.5.1 Aproximadament sis mesos abans de l’inici dels campionats (el més aviat possible després 
de la requerida repavimentació de la fusta), el Delegat Tècnic del Bowling Mundial 
inspeccionarà i certificarà les pistes. 

4.5.2 S’enviarà un informe detallat de la inspecció a la direcció de la bolera, al Bowling Mundial 
i a la federació a la que pertany la seu. 

4.5.3 La direcció de la bolera haurà de signar un contracte on acordi corregir les possibles 
discrepàncies abans de l’inici dels campionats.  

 

4.6  REQUERIMENTS DE CONDICIONAMENT DE LES PISTES 

4.6.1 La finalitat general de totes les competicions serà aconseguir unes condicions de 
puntuació justes i equitatives, que premiïn amb un èmfasi especial la precisió i la 
consistència del jugador. 

4.6.2 Juntament amb la inspecció de les pistes, el Delegat Tècnic del Bowling Mundial haurà de 
tenir en compte el desgast de les pistes i la topografia, provant i seleccionant el patró de 
condicionament necessari de les pistes que s’utilitzarà  durant els campionats. 

a) Als WWC, WMC, WC, WSrC, WSC i WYC es seleccionarà un dels tres patrons de 
greixatge per a les pistes. El conjunt de patrons hauran d’estar disponibles per al Delegat 
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Tècnic. El conjunt consistirà en 3-4 patrons per a cadascuna de les 3 categories de patrons 
de greixatge – Curt (33’-36’), Mitjà (37’-41’) i Llarg (42’-47’). 

La categoria seleccionada haurà de ser anunciada almenys 90 dies abans del torneig. 

4.6.3 El Delegat Tècnic del Bowling Mundial serà l’enllaç amb el personal de la bolera, i els 
instruirà per tal que segueixin els requeriments de condicionament de les pistes.  

4.6.4 Es distribuirà el patró de pistes que s’utilitzarà durant els campionats a totes les 
federacions membres a la reunió de Mànagers d’Equip. El patró utilitzat als entrenaments 
no oficials no serà el patró oficial del torneig. 

4.6.5 Tots els patrons de les tres categories de patrons de greixatge de les pistes estaran 
disponibles per a totes les federacions membres. Seran revisats i publicats per el Comitè 
Tècnic del Bowling Mundial. Qualsevol canvi o addició serà inclòs en la categoria 
corresponent, es publicarà abans del 15 de gener de cada any, i estarà disponible per a 
totes les federacions membres. 

4.6.6 El Comitè Tècnic del Bowling Mundial seguirà els requeriments de condicionament de les 
pistes establerts per el Delegat Tècnic del Bowling Mundial, i verificarà que els mateixos 
procediments són seguits diàriament durant la competició.  

4.6.7 Es publicarà un Lector de Pistes a la pàgina web del campionat una vegada estigui 
disponible i després de signar un contracte amb el propietari.  

4.6.8 Les Zones decidiran les dates d’implementació per als Campionats de Zones. 

 

4.7 INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS D’INSCRIPCIÓ 

4.7.1 El Bowling Mundial, o una seu amfitriona nomenada per el Bowling Mundial, circularà un 
paquet d’informació suficient sobre el campionat (Butlletí) abans del campionat. 

4.7.2 El contingut del butlletí serà publicat a la pàgina web del campionat, juntament amb totes 
les actualitzacions informatives posteriors. 

4.7.3 En cas que sigui necessari, més properament a l’inici dels campionats es circularan per 
correu més butlletins. 

4.7.4 El primer butlletí inclourà un formulari d’entrada, en el que s’indicarà una data límit per a 
la inscripció. 

4.7.5 A l’enviar el formulari d’entrada, la federació estarà acceptant la participació als 
campionats amb el nombre de jugadors estipulat al formulari. Una vegada es passi de la 
data límit, l’entrada de la federació serà vinculant, i es podran facturar quotes 
sancionadores en el cas que es realitzin canvis posteriors.  

 

4.8 CANVIS POSTERIORS I REEMBORSAMENTS 

4.8.1 Les quotes d’inscripció ja pagades no podran ser retornades una vegada es superi la data 
límit. 
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4.8.2 L’amfitrió podrà acceptar que una federació, la qual s’hagi inscrit abans de la data límit, 
pugui afegir més jugadors. 

4.8.3 No es permetrà participar en futurs Campionats Mundials a una federació, fins que 
aquesta no hagi pagat les quotes d’inscripció originals facturades per l’amfitrió.  

 

4.9 ELEGIBILITAT 

4.9.1 Per poder ser elegibles i inscriure jugadors en els Campionats Mundials de Bowling, les 
federacions han d’estar al dia amb les seves quotes d’afiliació al Bowling Mundial i a les 
Zones. 

4.9.2 Qualsevol jugador que disputi un Campionat del Món de Bowling ha de ser natiu del país 
de la federació membre del Bowling Mundial amb la que participa al campionat (subjecte 
a les excepcions exposades a continuació). 

4.9.3 Tots els litigis relacionats amb la determinació del país al que un jugador ha de 
representar, seran resolts per la Junta Directiva del Bowling Mundial. 

4.9.4 Excepcions: 

 a) Un jugador que tingui la nacionalitat de dos o més països podrà representar a qualsevol 
d’ells, al que esculli. No obstant, una vegada hagi representat a un país en uns Jocs 
Olímpics, a campionats mundials, continentals o regionals o en campionats mundials o 
regionals reconeguts per el Bowling Mundial, no podrà representar a un altre país, 
excepte si compleix les condicions establertes a continuació, relativa a persones que han 
canviat la seva nacionalitat o n’han adquirit una de nova. 

 b) Un jugador que hagi representat a un país en uns Jocs Olímpics, a campionats mundials, 
continentals o regionals o en campionats mundials o regionals reconeguts per el Bowling 
Mundial, i que hagi canviat la seva nacionalitat o adquirit una de nova, podrà participar en 
els Campionats Mundials de Bowling representant al seu nou país en el cas que hagin 
passat almenys tres anys des de la seva última participació representant al seu antic país. 
Aquest període pot ser reduït o fins i tot cancel·lat per la Junta Directiva del Bowling 
Mundial, mitjançant un acord entre el Comitè Olímpic Nacional del jugador i la federació 
nacional de bowling, que tindran en compte les circumstàncies de cada cas.  

c) Si un estat associat, província o departament, país o colònia s’independitza, si un país 
passa a formar part d’un altre país per raons de canvis de frontera, si un país s’annexiona 
amb un altre país, o si una nova federació membre és reconeguda per el Bowling Mundial, 
el jugador podrà continuar representant el país al qual pertany o pertanyia. No obstant, el 
jugador podrà, si ho prefereix, escollir representar el seu país o participar als Campionats 
Mundials de Bowling amb la seva nova federació membre sia questa existeix. Aquesta 
excepció només podrà realitzar-se una sola vegada.  

 d) A més, en tots els casos en el que un competidor fos elegible de participar als 
Campionats Mundials de Bowling, ja sigui representant un país diferent al seu, o per tenir 
la possibilitat com a país el qual aquest competidor vol representar, serà a la Junta 
Directiva del Bowling Mundial qui prengui totes les decisions, tinguin caràcter general o 
individual, pel que fa a aspectes relatius a la nacionalitat, ciutadania, domicili o residència 
de cada competidor.  
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4.9.5 Elegibilitat d’Edat per a Campionats Mundials 

 a) Per als WYC el jugador ha de tenir com a mínim l’edat de 13 anys a l’1 de gener de l’any 
en que es disputa el campionat.  

 b) Per als WWC, WMC, WC i WSC el jugador ha de tenir com a mínim l’edat de 15 anys a 
l’1 de gener de l’any en que es disputa el campionat. 

 c) Per als WSrC el jugador ha de tenir 50 anys o més en l’any en que es disputa el 
campionat. 

 

4.10 ALTERACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA BOLA 

4.10.1 S’accepten els ajustaments manuals de la superfície de la bola entre les partides, sempre 
que es realitzin a l’àrea designada, i que aquests ajustaments no retardin el següent torn 
de llançament. Per l’ús de productes mirar Capítol 2.10.1. 

4.10.2 Es permet alterar la superfície de la bola, a més del que s’ha mencionat al 4.10.1, a la 
l’àrea designada només durant la sessió d’entrenaments oficials, la sessió d’entrenaments 
que precedeix una ronda de competició, i entre rondes de competició.  

 No està permès alterar la superfície de la bola durant una partida. Si s’ajusta la superfície 
de la bola durant una partida, es penalitzarà amb 0 pals tirats en aquesta partida.  

 

4.11 ESPECIFICACIONS DE LA BOLA 

4.11.1 Només es podran utilitzar en competicions del Bowling Mundial les boles fabricades a 
partir del 1 de gener de 1991 que apareguin a la llista de boles aprovades de la USBC del 
dia en que comença el torneig. 

La llista online es pot trobar a la pàgina web del Bowling Mundial www.worldbowling.org 

Donat que la llista online de boles va ser creada a l’1 de gener de 1991, qualsevol bola que 
no aparegui a la llista i que es demostri que va ser fabricada abans de l’1 de gener de 1991 
es considerarà prèviament aprovada. 

Estarà disponible una còpia impresa completa de la llista de boles aprovades de la USBC a 
la taula de registre de les boles.  

L’acceptació de boles fabricades abans del començament de la llista de boles de la USBC, 
per al seu ús en la competició, serà regulat pel Comitè del Torneig.  

4.11.2 L’alteració de la superfície de la bola està permès per la norma 4.10.1. 

Durant una partida en format Defensa de Posició, cada partit es considera una ronda de 
competició. 

4.11.3 Registre de boles 

a) Es permetrà a cada jugador registrar un màxim de 6 boles durant el torneig. Abans de 
l’inici de l’Entrenament Oficial, les boles que s’utilitzaran durant la competició hauran 
hagut de ser inspeccionades i registrades. La inspecció inclourà, però no es limitarà a: 

http://www.worldbowling.org/
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i. Elegibilitat de la bola, especificada a la llista de boles aprovades, publicada com a 
molt tard el dia del inici del torneig. 

ii. Número de sèrie 

 iii. Inspecció visual, en relació al material, superfície, taps, etc. 

b) Immediatament després de l’entrenament oficial (com a molt tard una hora després de 
la última sessió d’entrenament) s’ha d’haver realitzat el registre de les boles que 
s’utilitzaran durant els campionats.  

c) Es permetrà afegir un màxim de dues boles a la llista de boles dels jugadors (fins al 
màxim de 6) al llarg del torneig, sempre que compleixin la norma 4.11.1. 

d) A més del comentat al punt anterior, es podrà retirar del joc un màxim d’una sola bola 
de les registrades prèviament , i substituir-la per una nova que no hagués estat 
prèviament registrada, donant avís al Delegat Tècnic. Una vegada es realitzi el procés del 
canvi, la bola retirada no podrà tornar a ser utilitzada. 

e) No es podran afegir boles a la llista de boles dels jugadors més tard que una hora abans 
de l’inici de la prova en la que s’utilitzarà la bola addicional.  

f) No es permetrà la modificació d’una bola, més enllà de l’alteració de la superfície 
descrita anteriorment.   

g) En condicions molt especials, el Comitè Tècnic del Torneig pot permetre el 
reemplaçament d’una bola registrada.  

4.11.4 Durant l’esdeveniment, cada dia es poden realitzar inspeccions aleatòries de les boles de 
bowling. El Comitè Tècnic del Torneig decidirà, respecte al nombre de boles i jugadors, 
quines han de ser aleatòriament seleccionades. La inspecció es limitarà a una inspecció 
visual del número de sèrie de les boles, i de la mida i el nombre de forats d’equilibri 
(referit a la norma 11.14.3). 

4.11.5 Les sancions per la violació de la norma anterior respecte al número de sèrie de les boles i 
respecte a la mida i el nombre de forats d’equilibri són: 

 a) Inspeccions diàries aleatòries, puntuació de 0 en la prova en què s’ha realitzat la 
inspecció. 

 b) Medallistes, puntuació de 0 en la prova.  

 c) Finals Masters, desqualificació i totes les puntuacions nul·les i sense efecte. 

 Si una bola comet una violació en quan a la mida del forat d’equilibri, es retirarà la bola i 
no es podrà tornar a utilitzar fins que el forat d’equilibri no compleixi la mida 
reglamentària. No es podran afegir boles addicionals a la llista de boles.  

4.11.6 Es permetran un màxim de cinc forats d’agafament en una bola de bowling. El jugador ha 
de poder arribar al conjunt de forats per als dits (no als quatre simultàniament) mentre 
utilitza el forat del dit polze. S’anomena forat d’equilibri aquell al que el jugador no arriba 
amb els dits.  

4.11.7 Durant el llançament, el jugador ha de tenir el dit polze dins o sobre el forat del polze de 
la bola. No pot estar a 180 graus del forat del polze.  
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4.11.8 No es permet utilitzar resina/productes en pols a cap lloc fora de les zones designades, en 
qualsevol esdeveniment del Bowling Mundial.  L’organitzador del torneig designarà una 
zona on estarà permès.  

 

4.12 ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG 

4.12.1 Es seleccionarà un director (coordinador) per el torneig. Ell i els seus representants 
designats supervisaran i dirigiran el torneig. Aquest fet inclourà la seva responsabilitat 
sobre el Comitè Tècnic del Torneig, Àrbitres, compliment de la Normativa del Bowling 
Mundial i dels codis de conducta del Bowling Mundial.  

4.12.2 El Comitè Tècnic del Torneig per als Campionats Mundials haurà de consistir de: 

 a) El Director de Torneig del Bowling Mundial 

 b) El Delegat Tècnic del Bowling Mundial 

 c) El Coordinador Amfitrió del Torneig 

4.12.3 El Director de Torneig del Bowling Mundial és el president del Comitè i és especialment el 
responsable dels assumptes relacionats amb la Normativa del Bowling Mundial. És 
designat per el President del Bowling Mundial, i pot ser de la mateixa Zona però ha de ser 
d’una federació diferent a la federació amfitriona del torneig.  

4.12.4 El Delegat Tècnic del Bowling Mundial és responsable de tots els assumptes relacionats 
amb les pistes, màquines, sistemes de puntuació, etc., i és l’únic responsable a l’hora de 
decidir els procediments de condicionament de les pistes. És designat per el President del 
Bowling Mundial, i ha de ser d’una federació diferent a la federació amfitriona del torneig.  

4.12.5 Per als Campionats de Zones, els membres del Comitè Tècnic del torneig han de ser 
cadascun de països diferents. El President de la Zona designarà el Director de Torneig de 
la Zona i el Delegat Tècnic de la Zona. 

4.12.6 El Comitè Tècnic del Torneig actuarà com a òrgan consultiu davant del Bowling Mundial 
en relació a la operativa de la competició.  

4.12.7 El Comitè Tècnic del Torneig és el responsable de gestionar les apel·lacions a les decisions 
preses per els Àrbitres.  

4.12.8 Els Àrbitres són designats per el director del torneig, i són responsables de fer complir 
totes les disposicions de la Normativa del Bowling Mundial i aquelles disposicions dels 
Capítols 5-8 referides als Campionats Mundials de Bowling. Els àrbitres circularan darrere 
de la zona d’estar dels jugadors i observaran el desenvolupament dels campionats del 
Bowling Mundial per assegurar el compliment de les normes. 

4.12.9 El President del Bowling Mundial designarà un Jurat d’Apel·lació per els Campionats 
Mundials, format per tres membres, i cadascuna de les tres Zones haurà d’estar 
representada en aquest òrgan.  

4.12.10 El President de la Zona designarà el Jurat d’Apel·lació per els Campionats de Zones, i tres 
federacions diferents hauran d’estar representades ena quest òrgan.  
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4.13 REUNIÓ PRÈVIA AL TORNEIG 

4.13.1 Abans de l’inici dels entrenaments oficials, ha de tenir lloc una reunió per proporcionar 
tota la informació necessària respecte a la competició i a les activitats relacionades, i per 
resoldre altres qüestions.  

4.13.2 El President del Bowling Mundial o una persona designada per ell presidirà la reunió.  

4.13.3 El Delegat Tècnic del Bowling Mundial i el Director/Coordinador Amfitrió del Torneig 
hauran d’assistir a la reunió.  

4.13.4 Les federacions participants poden assistir a la reunió. 

4.13.5 Per els Campionats de Zones, el President de Zona o una persona designada per ell 
presidirà la reunió. 

 

4.14 CERIMÒNIES 

4.14.1 Cerimònia d’inauguració 

 a) La Cerimònia d’Inauguració haurà, cóm a mínim, d’incloure una desfilada dels jugadors 
de bowling amb l’exhibició de les banderes, i amb unes declaracions apropiades del 
President del Bowling Mundial.  

4.14.2 Lliurament de premis 

 1. Les medalles hauran de ser d’un disseny consistent i de qualitat, i hauran de tenir 
l’aprovació prèvia del President del Bowling Mundial. 

 2. Les cerimònies de lliurament de premis es portaran a terme després de cada modalitat i 
preferiblement abans de l’inici de la modalitat següent.  

 3. Es reproduiran els himnes nacionals dels guanyadors. 

 4. El lliurament de les medalles haurà de seguir un pla establert pel President del Bowling 
Mundial.  

 5. El pla haurà de designar els dignataris que rebran l’honor de participar en el lliurament 
de premis. 

4.14.3 Cerimònia de clausura 

 a) Hi haurà una Cerimònia de Clausura que haurà d’incloure, com a mínim, les 
declaracions del President del Bowling Mundial.  

 

4.15 NORMATIVA ANTIDÒPING 

4.15.1 Als Campionats Mundials s’aplicaran els reglaments antidòping que apareixen a la 
Normativa Antidòping del Bowling Mundial. 

4.15.2 Els reglaments antidòping poden aparèixer en altres campionats si així ho decideix a la 
Junta Directiva.  
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4.16 CONSUM D’ALCOHOL 

4.16.1 Els jugadors no podran consumir alcohol ni estar sota els efectes de l’alcohol durant la 
competició, per exemple, durant el temps complet de la sèrie de partides. La sanció per la 
violació d’aquesta norma serà l’expulsió del torneig. 

4.16.2 Els jugadors, entrenadors i administradors no podran consumir alcohol a la bolera mentre 
vesteixin l’uniforme estàndard de la seva federació nacional, durant el període que 
comença amb l’inici dels entrenaments oficials fins a la finalització de la competició. La 
sanció per la violació d’aquesta norma serà: 

 - un avís per la primera violació, 

 - 100 USD per una segona violació (pagada per la federació abans de l’inici de la modalitat 
següent) i 

- per qualsevol violació posterior, suspensió durant la resta dels Campionats.  

 

4.17 CONSUM DE TABAC I DE PRODUCTES DE TABAC 

4.17.1 Durant els campionats no està permès fumar dins de la bolera. No obstant, es pot 
permetre fumar dins d’una àrea tancada, quan no afecti l’entorn dels jugadors i els 
espectadors.  

4.17.2 Els jugadors i entrenadors no poden fumar, consumir productes de tabac ni cap tipus de 
cigarret sintètic ni electrònic durant la competició. 

4.17.3 La sanció a un jugador per fumar durant una partida serà una puntuació de zero pals tirats 
en la partida que estava disputant en aquell moment.  La sanció per fumar entre partides 
serà una puntuació de zero pals tirats en la partida disputada a continuació. La sanció per 
una segona infracció del mateix jugador serà l’exclusió per la resta del campionat per part 
del Comitè Tècnic del Torneig. 

4.17.4 La sanció a un entrenador per fumar durant una partida serà la suspensió per a la sèrie de 
partides en el que ha infringit la norma. La sanció per una segona infracció serà la 
suspensió per a la resta del Campionat.  

4.17.5 Els jugadors, entrenadors i administradors no podran fumar, consumir productes de tabac 
ni cap tipus de cigarret sintètic ni electrònic a la bolera mentre vesteixin l’uniforme 
estàndard de la seva federació nacional, durant el període que comença amb l’inici dels 
entrenaments oficials fins a la finalització de la competició. La sanció per la violació 
d’aquesta norma serà: 

- un avís per la primera violació, 

 - 100 USD per una segona violació (pagada per la federació abans de l’inici de la prova 
següent i 

- per qualsevol violació posterior, suspensió durant la resta dels Campionats. 

 

 

 



48 
 

4.18 UNIFORME DE JOC, PUBLICITAT 

4.18.1 Els jugadors vestiran un uniforme estàndard aprovat per la seva federació nacional. En 
una modalitat per equips (Dobles, Trios i Equip) els jugadors dels mateixos dobles, Trios o 
Equips han de vestir un uniforme del mateix color i tipus.  

4.18.2 El nom del país ha d’aparèixer al darrere de l’uniforme. El nom del país pot estar imprès: 

 - En anglès o en l’idioma del país 

 - Amb abreviacions, reconegudes pel COI o ISO 2000 si no hi ha abreviacions del COI 
(abreviacions publicades a la pàgina web) 

4.18.3 Poden aparèixer a l’uniforme: 

 a) Nom del jugador 

 b) Logotip del país o de la federació nacional a la qual representa el jugador 

 c) Publicitat: el nombre d’elements publicitaris és decidit per cada federació 

 d) Una part dels uniformes de totes les federacions, situada a la part esquerra del pit, 
queda reservada per un patrocinador del Bowling Mundial. No més tard que sis mesos 
abans de l’inici del campionat, el Bowling Mundial ha d’informar a totes les federacions si 
utilitzarà aquest dret, i distribuir a les federacions el disseny original per tal que el puguin 
imprimir.  

4.18.4 Les regles del COI s’han d’aplicar per als tornejos duts a terme sota els auspicis del COI.  

4.18.5 Els entrenadors i responsables que estan a l’àrea de jugador han de vestir l’uniforme 
especificat per la seva federació nacional.  

 

4.19 MODALITAT DE JOC 

4.19.1 Sistema Televisiu 

 a) En el Sistema Televisiu cada jugador completa dues jugades en cada torn. 

 b) No obstant, el jugador que comença a la pista de l’esquerra (número imparell) jugarà 
una sola jugada. 

 c) A continuació, els dos jugadors jugaran primer a la pista de la dreta, i immediatament 
després jugaran una jugada a la pista de l’esquerra. 

 d) El jugador que havia jugat primer finalitzarà la seva partida jugant la desena jugada a la 
pista de la dreta. 

 e) Quan l’enfrontament consisteix en més d’una partida, en les partides posteriors els 
jugadors aniran alternant el començament a la pista de l’esquerra. 

4.19.2 Format Baker 

 a) Al format Baker, els membres dels equips, trios i dobles competidors, jugaran 
successivament i en ordre regular jugades completes i consecutives dins de la mateixa 
partida. Per exemple, en equips de cinc jugadors, el primer jugador disputarà les jugades 1 
i 6, el segon jugador disputarà les jugades 2 i 7 i així successivament, de manera que el 



49 
 

cinquè jugador disputarà les jugades 5 i 10. En una competició per dobles, el jugador 
només s’alterna amb la seva parella.   

 b) Hauran d’alternar-se les pistes després de deu jugades. 

4.19.3 Format Round Robin (o Petersen) 

 a) En el Round Robin el format de qualificació de la prova determina el nombre de 
jugadors que avançaran fins a la competició Round Robin. 

 b) Cada jugador disputa un enfrontament (o Match) contra cadascun dels altres jugadors. 

 c) Els enfrontaments poden consistir en una o més partides. 

 d) Es pot afegir una ronda final d’enfrontaments. En una ronda final, els aparellaments 
queden determinats per la posició en la que un jugador ha quedat als enfrontaments 
inicials.  

 e) En cas d’empat abans de la ronda final entre els llocs 2-3, 4-5, 6-7 i així de manera 
successiva, el jugador que aconsegueix la posició més alta és aquell que en la ronda de 
qualificació ha obtingut:  

     - El total més alt de pals tirats 

     - Ha guanyat el seu enfrontament 

     - Ha guanyat més enfrontaments 

     - La menor diferència entre la seva partida més alta i la més baixa 

     - La partida més alta 

4.19.4 Ordre de joc 

 a) Un o més jugadors poden ser assignats a un parell de pistes.  

 b) Una vegada hagi començat la partida, no es podran realitzar canvis en la posició que 
ocupen els jugadors en aquella partida, excepte quan es realitzi alguna substitució d’acord 
amb la normativa d’aquell campionat.  

 

4.20 REGISTRE OFICIAL DE RESULTATS  

4.20.1 El torneig ha de tenir anotadors oficials per registrar totes les partides jugades durant la 
competició. 

 4.20.2 Es pot utilitzar un dispositiu automàtic d’anotació que hagi estat aprovat per el Bowling 
Mundial. Aquest dispositiu proveirà un registre imprès de la puntuació, que podrà ser 
auditat partida a partida, i alhora complir amb la normativa de puntuació i de joc del 
torneig.  

4.20.3 Cal guardar les fulles d’anotació escrites (impreses), que indiquin el nombre de pals tirats 
de cada bola, per tal que es pugui auditar cada jugada. Cada jugador individual, 
entrenador o manager rebrà una còpia de la puntuació, i serà requerit per signar la còpia 
oficial immediatament després de jugar per tal de reconèixer la puntuació.  

4.20.4 Una vegada la puntuació ha estat registrada no podrà ser canviada, excepte si hi hagués 
un error evident en la puntuació o en el càlcul. Els errors evidents seran corregits per un 
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responsable del torneig immediatament després d’haver-los descobert.  Els errors 
qüestionables seran decidits per els àrbitres.  

4.20.5 Una partida del torneig, o una jugada dins d’una partida, la puntuació de la qual hagi estat 
perduda de manera inevitable, es podrà repetir sota l’aprovació de l’Organització del 
Torneig. 

 

4.21 DETECCIÓ DE FALTES 

4.21.1 La organització del torneig podrà adoptar i utilitzar qualsevol mecanisme automàtic de 
detecció de faltes aprovat per el Bowling Mundial.  

4.21.2 Si no n’hi ha cap disponible, el jutge s’haurà de col·locar en una posició que li permeti 
tenir una visió sense obstacles de la línia de falta.  

4.21.3 Donat el cas que un dispositiu de detecció de faltes quedés temporalment inoperatiu, els 
responsables del torneig hauran d’assignar un jutge de falta o autoritzar als anotadors 
oficials a sancionar les faltes.  

 

4.22 PARTIDA INTERROMPUDA 

4.22.1 Els responsables del torneig podran autoritzar la finalització d’una partida o d’una sèrie de 
partides en un altre parell de pistes, quan algun error o fallada en l’equipament de les 
pistes inicials produís un retard en el progrés normal de la partida o sèrie de partides.  

 

4.23 JOC LENT / CORTESIA DE PISTA 

4.23.1 Els jugadors hauran d’estar preparats per llançar quan sigui el seu torn i no hauran de 
retardar el seu enfocament o llançament quan els parells de pistes immediatament 
adjacents al seu parell, tant a la dreta com a l’esquerra, estiguin lliures (cortesia d’un (1) 
parell de pistes).  

4.23.2 Els competidors hauran de complir sempre la cortesia d’un (1) parell de pistes. Els 
competidors del mateix parell de pistes no podran realitzar llançaments consecutius sense 
permetre a un (1) competidor del parell de pistes de la dreta i a un (1) competidor del 
parell de pistes de l’esquerra haver realitzat el seu llançament.  

4.23.3 Si els jugadors no compleixen els procediments establerts als paràgrafs 4.23.1 i 4.23.2, 
s’interpretarà com a bola lenta. Un jugador que no compleixi aquests procediments serà 
avisat per un responsable oficial del torneig de la següent manera: 

 a) Una targeta blanca per la primera infracció (sense penalització) 

 b) Una targeta groga per la segona infracció (sense penalització) 

 c) Una targeta vermella per la tercera i cadascuna de les següents infraccions en qualsevol 
conjunt de partides (sis partides per als individuals i dobles, tres partides per als trios o 
equips de cinc persones i totes les partides d’un dia per en la modalitat de Sistema 
Televisiu). La penalització serà una puntuació de zero pals tirats en la jugada.   
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4.23.4 Per a la interpretació i compliment d’aquesta norma, els Àrbitres supervisaran 
específicament cada jugador d’un equip que tingui més de quatre jugades per darrere del 
líder en individuals, dobles o proves de masters; o més de dues partides per darrere en 
trios o equips, sense comptar els parells de pistes finals. En el Format Baker la mateixa 
norma també s’aplica en la modalitat d’Individuals.   

4.23.5 Sempre que es produeixi alguna qüestió referent al compliment d’aquesta norma o a la 
manca de la mateixa en una final de Gran Master’s, prendrà la decisió final el president 
del Bowling Mundial o la persona designada per ell, malgrat la referència dels Àrbitres.  

 

 

4.24 LLANÇAMENT EN UNA PISTA ERRÒNIA 

4.24.1 En una competició de Sistema Televisiu individual, en la qual el llançament de dos jugades 
seguides cada vegada constitueix el torn de cada jugador, si l'altre jugador llança a una 
pista errònia, serà declarada una bola morta i el jugador serà requerit per repetir el 
llançament a la pista correcta, sempre que l'error hagi estat descobert abans que 
l'oponent hagi fet un llançament.  

4.24.2 En cas contrari, es manté el resultat al marcador, amb totes les jugades subsegüents de la 
partida disputades a les pistes correctes. 

 

4.25 JUGADORS QUE ARRIBIN TARD 

4.25.1 Qualsevol jugador o equip que arribi tard començarà a jugar amb l’anotació començant en 
aquella jugada i posteriorment llançarà a la pista o pistes a les que estan assignats.  

4.25.2 Si els jugadors estan programats sols a l’horari, començaran a jugar en la primera jugada. 

 

4.26 SANCIONS PER LA VIOLACIÓ DE LES NORMES 

4.26.1 Quan no estiguin especificades en cap norma, les sancions per la violació de les normes es 
regiran pel que s’indica seguidament. 

4.26.2 Un jugador/equip que no compleixi una norma serà avisat per un responsable oficial del 
torneig amb una targeta groga en la seva primera infracció (no hi haurà penalització). 

4.26.3 Per a una segona infracció durant el mateix torneig, el jugador/equip serà desqualificat 
del torneig, i no se li permetrà participar en tornejos aprovats del Bowling Mundial /Zona 
ni en campionats realitzats durant 90 dies. 

4.26.4 El Director del torneig informarà immediatament al Secretari General del Bowling Mundial 
de totes les infraccions. El Secretari General del Bowling Mundial informarà posteriorment 
a les federacions membres. 
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4.27 RECLAMACIONS 

4.27.1 Les reclamacions referents a la elegibilitat o a normes de joc generals hauran de ser 
confirmades per escrit a un responsable oficial del torneig no més tard de 24 hores 
després de la partida en la que ha ocorregut la infracció o abans del lliurament de premis, 
el que es produeixi abans. 

4.27.2 Quan la reclamació sigui referent a una falta o a la legalitat d’una caiguda de pals, un 
representant oficial de les parts involucrades podrà estar present quan es disposi de 
proves evidents relatives a la reclamació. 

4.27.3 Si no s’ha introduït una reclamació per escrit abans del període establert, la partida o 
partides es mantindran com havien quedat. 

4.27.4 Tota norma sota aquesta normativa no serà interpretada per cobrir una violació prèvia o 
anterior. 

4.28 VIES D’APEL·LACIÓ 

4.28.1 Qualsevol assumpte, que no pugui ser solucionat per els Àrbitres, serà escoltat i revisat 
per el Comitè Tècnic del Torneig. La decisió que prengui el Comitè Tècnic del Torneig serà 
definitiva, excepte quan hi hagi una apel·lació al Jurat d’Apel·lació dins de les 24 hores 
posteriors a l’anunci de la decisió, o abans del lliurament del premis, el que es produeixi 
abans. 

4.28.2 Les reclamacions referents a la elegibilitat que sorgeixin després de la finalització dels 
campionats es presentaran directament al Jurat d’Apel·lació dins dels 30 dies posteriors a 
la finalització.  

4.28.3 Totes les apel·lacions de les decisions del Comitè Tècnic del torneig hauran de ser 
presentades per escrit a un membre del Jurat d’Apel·lació o al Secretari General del 
Bowling Mundial o de Zona. Cada apel·lació haurà de ser especifica, i inclourà una taxa de 
100 USD.  

4.28.4 El Jurat d’Apel·lació estarà facultat per citar abans a totes les persones involucrades en 
l’apel·lació, en una trobada programada o si ho considera convenient. El Jurat d’Apelació 
prendrà una decisió després que cadascun dels seus membres hagi estudiat tot el material 
referent a aquest assumpte.  
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5. CAMPIONATS MUNDIALS DE BOWLING 
5.1 INTRODUCCIÓ 

5.1.1 Les normes especificades en aquest capítol s’apliquen als Campionats Mundials de 
Bowling (per a dones i homes) en addició a la normativa especificada als Capítols 2, 4, 9, 
10 i 11. 

5.1.2 Cada federació tindrà un límit de no més de sis jugadors per equip als WWC i WMC, i de 
sis jugadors de cada gènere als WC. 

5.1.3 Cada federació tindrà un límit de no més de dos jugadors de cada gènere per equip als 
WSC.  

 

5.2 ELEGIBILITAT/CLASSIFICACIÓ 

5.2.1 Als WWC, WMC i WSC, totes les federacions que compleixin les condicions comentades al 
4.9 seran elegibles de participar.  

5.2.2 Als WC (per homes i dones) es classificaran per participar 36 equips masculins i 36 equips 
femenins.  

 a) La federació amfitriona es classifica amb un equip masculí i un equip femení. 

 b) Els 35 equips restants es distribuiran entre les zones, i el nombre d’equips de cada zona 
es decidirà en funció de quantes federacions membres hi ha a cada zona en relació al 
nombre total de federacions, a data 1 de gener dos anys abans de l’inici del campionat.  

 c) Cada zona decideix el procés de classificació en la seva zona. 

 d) El Bowling Mundial establirà dues dates límit: 

i) per a cada Zona, presentar al Bowling Mundial els estatuts amb els procediments 
de classificació dels equips/federacions. 

ii) una data final per a la invitació d’equips/federacions. 

e) El Bowling Mundial invita a les federacions d’acord amb les normes de classificació de 
cada zona. Si hi ha alguna posició vacant, el Bowling Mundial pot omplir aquestes vacants 
d’una zona amb equips d’una altra zona. 

f) El nombre mínim de jugadors per a cada equip participant serà de 5.  

 g) No s’utilitzarà el sistema del wild car (invitació).  

 

5.3 ASSIGNACIONS DE PISTES I REGISTRE 

5.3.1 Abans de l’inici dels campionats, el Director del Torneig decidirà el nombre d’equips que 
competiran a cada grup, i el nombre de pistes utilitzades per cada grup. 

5.3.2 L’assignació de les pistes es determinarà per sorteig en les modalitats de Individuals, 
Dobles, Trios i Equips, i subjecte a requisits especials preestablerts del programa per a les 
modalitats Round Robin.  
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5.3.3 Per a Individuals i Dobles, una vegada la competició ha començat, el nombre de jugadors 
programats en un parell de pistes es mantindrà igual durant la resta del campionat.  

5.3.4 Abans de la reunió prèvia al torneig s’haurà de realitzar una assignació imparcial de pistes, 
per tal que pugui ser anunciada durant la reunió.  

5.3.5 La verificació del nombre de jugadors de cada federació participant, així com la correcta 
pronunciació dels seus noms hauran d’estar anotades com a molt tard durant la reunió 
prèvia al torneig. No es permetran canvis posteriorment.  

 

5.4 ENTRENAMENTS 

5.4.1 Cada federació haurà d’anunciar els jugadors amb els que competirà abans de l’inici dels 
entrenaments oficials. 

5.4.2 Es donarà com a mínim un dia d’entrenaments oficials abans de l’inici del campionat. 
Cada federació disposa d’una hora d’entrenament. No obstant això, si les pistes de 
competició no estan disponibles per a la realització d’entrenaments no oficials 
immediatament abans de la sessió d’entrenaments oficials, es proveirà a cada federació 
de dos dies d’entrenaments oficials, amb dues hores per a cada federació el primer dia i 
una hora per a cada federació el segon dia.  

5.4.3 Cada federació disposarà d’una sessió d’entrenaments oficials.  

5.4.4 Una vegada s’han preparat les pistes i han finalitzat els entrenaments oficials, no es 
permetrà als participants en la competició cap joc a les pistes de competició durant el 
període complet del campionat, excepte els propis jocs del campionat. Això no afectarà a 
activitats per promoure el bowling (per exemple exhibicions), abans o durant els 
esdeveniments propis de la competició. No obstant, no es permetrà als participants del 
campionat jugar a les pistes de competició, una vegada finalitzats els esdeveniments del 
dia, quan la bolera estigui oberta al públic. No complir aquesta norma pot suposar la 
desqualificació del campionat. 

5.4.5 Entrenaments per a les proves de cada modalitat:  

 a) Individuals, 10 minuts d’entrenament 

 b) Dobles, 10 minuts d’entrenament 

 c) Trios, 10 minuts d’entrenament 

 d) Equips, 15 minuts d’entrenament 

 e) Masters, 10 minuts d’entrenament 

 

5.5 ÀREA DE JUGADORS 

5.5.1 El Director del Torneig haurà de definir l’àrea de jugadors, utilitzant mètodes 
d’identificació que resultin obvis per els espectadors.  

5.5.2 Només es permetrà a un sol entrenador o directiu de cada federació estar a l’àrea de 
jugadors, en les proximitats immediates de cada parell de pistes on els jugadors estan 
competint. 
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5.5.3 No es permet portar o consumir menjar a l’àrea de jugadors, excepte barretes i fruita. 

 

5.6 MODALITATS DEL TORNEIG 

5.6.1 Per als WMC, WWC i WC les modalitats seran les següents: 

 a) Individuals, 6 partides 

 b) Dobles, 6 partides 

 c) Trios, 6 partides 

 d) Equips (de 5 jugadors), 6 partides 

 e) Totes les modalitats (All Events), un total de les 24 partides anteriors 

 f) Masters, els 4 passos descrits al 5.13 

5.6.2 En Individuals, Dobles, Trios i Equips, els jugadors que comencin a jugar en pistes 
designades de número imparell es mouran cap a l’esquerra, i els jugadors que comencin a 
jugar en pistes designades de número parell es mouran cap a la dreta per a cada partida 
successiva. El Director del Torneig determinarà el nombre de pistes a les que s'han de 
moure els jugadors en cada partida durant la prova.  

5.6.3 Una partida de semifinals i una final en totes les modalitats, excepte en la Competició per 
Equips. En la Competició per Equips, les semifinals i final es disputaran pel Format Baker, 
al millor de tres (3) partides. Els dos perdedors en les semifinals obtindran medalla de 
bronze.  

5.6.4 Per als WSC només hi haurà un sol esdeveniment.  

 

5.7 INDIVIDUALS EN WWC, WMC I WC 

5.7.1 Un màxim de sis jugadors per federació. 

5.7.2 Sis partides en una sèrie al llarg de 12 pistes.  

5.7.3 Cada partida es juga en un parell de pistes diferent. 

5.7.4 Els 4 jugadors amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals a una 
partida, on el millor classificat s’enfrontarà al 4t millor, mentre que el 2n classificat 
s’enfrontarà al 3er.  

5.7.5 Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final a una partida. 

5.7.6 Els dos perdedors en les semifinals obtindran una medalla de bronze.  

 

5.8 DOBLES 

5.8.1 Un màxim de 3 Dobles per Federació.  

5.8.2 Sis partides en una sèrie al llarg de 12 pistes. 

5.8.3 Cada partida es juga en un parell de pistes diferent.  
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5.8.4 Les 4 parelles amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals a una 
partida, on la parella millor classificada s’enfrontarà a la 4a millor, mentre que la 2a 
classificada s’enfrontarà a la 3era. 

5.8.5 Les dues parelles guanyadores a les semifinals s’enfrontaran a la final.  

5.8.6 Es permetran canvis en les formacions només entre les qualificacions i les semifinals i 
entre les semifinals i la final.  

5.8.7 No es permet el canvi de jugadors en cap moment durant la modalitat de Dobles.  

 

5.9 TRIOS 

5.9.1 Un màxim de 3 Trios per federació. 

5.9.2 Sis partides en dues sèries de tres partides al llarg de 12 pistes. 

5.9.3 Els trios de la mateixa federació seran programats en grups diferents quan sigui possible. 

5.9.4 Els 4 trios amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals a una 
partida, on el trio millor classificat s’enfrontarà al 4t millor, mentre que el 2n millor 
classificat s’enfrontarà al 3er.  

5.9.5 Els guanyadors de les dues semifinals s’enfrontaran a la final. 

5.9.6 Es permetran canvis en les formacions només entre les sèries, entre les qualificacions i les 
semifinals i entre les semifinals i la final. 

5.9.7 No es permet el canvi de jugadors en cap moment durant la modalitat de Trios. 

 

5.10 EQUIPS 

5.10.1 Un Equip per federació. 

5.10.2 Sis partides en dues sèries de tres partides. 

5.10.3 Un equip podrà canviar un jugador a l’inici de la segona sèrie. 

5.10.4 En la segona sèrie els equips seran caps de sèrie en funció dels resultats obtinguts en la 
primera sèrie. Els equips amb millors resultats seran programats a l’últim grup.  

5.10.5 No es permeten canvis en les formacions durant una sèrie.  

5.10.6 Tots els jugadors extra seran programats per composar equips per jugar totes les partides 
All Events. Es combinaran jugadors de diferents federacions per formar aquests equips.  

5.10.7 Els 4 equips amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals, on 
l’equip millor classificat s’enfrontarà al 4t millor, mentre que el 2n millor s’enfrontarà al 
3er. Les semifinals es disputaran pel Format Baker, al millor de tres (3) partides. 

5.10.8 Els guanyadors de les dues semifinals disputaran la final. La final es disputarà pel Format 
Baker, al millor de tres (3) partides. 

5.10.9 Es permetran canvis en les formacions només entre les sèries, entre les qualificacions i les 
semifinals i entre les semifinals i la final. 
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5.10.10 Es permetran canvis de jugadors només entre les sèries, entre les qualificacions i les 
semifinals i entre les semifinals i la final. 

 

5.11 ALL EVENTS 

5.11.1 Un màxim de sis jugadors per federació. 

5.11.2 La classificació es decidirà en funció del total de les 24 partides disputades de les 4 
disciplines anteriors (Individuals, Dobles, Trios i Equips). 

 

5.12 MASTERS EN WWC, WMC I WC 

5.12.1 Els Masters inclouen cinc rondes (1-5), començant de zero. 

5.12.2 Els Masters es disputaran amb una condició de pista. 

5.12.3 Els 24 jugadors amb millor qualificació final de totes les modalitats es classifiquen per a la 
modalitat de Masters, establint-se com a caps de sèrie 1-24. Els jugadors mantindran la 
seva posició de cap de sèrie fins al final de la prova.  

5.12.4 En totes les rondes hi haurà enfrontaments cara a cara, en el que els jugadors millor 
classificats (establert amb la posició de caps de sèrie) s’enfrontaran als pitjors classificats, 
en la modalitat de Sistema Televisiu.  

5.12.5 Cada enfrontament es jugarà al millor de 3 partides. Si el mateix jugador guanya les dues 
primeres partides, la 3a ja no es disputarà. 

5.12.6 En tots els enfrontaments, el major cap de sèrie escollirà si vol començar la primera 
partida a la pista de l’esquerra o a la de la dreta. En la segona la pista inicial dels jugadors 
serà la oposada a la que ha tingut en la primera partida, i en una possible tercera partida 
la pista inicial dels jugadors serà la mateixa que la de la primera partida.  

5.12.7 En la ronda 1, els 16 jugadors caps de sèrie 9-24 disputaran 8 enfrontaments, classificant-
se els guanyadors per a la ronda 2. 

5.12.8 En la ronda 2, els 8 jugadors caps de sèrie 1-8 i els 8 guanyadors de la ronda 1 disputaran 
8 enfrontaments, classificant-se els guanyadors per a la ronda 3. 

5.12.9 En la ronda 3, els 8 guanyadors de la ronda 2 disputaran 4 enfrontaments, classificant-se 
els guanyadors per a la ronda 4. 

5.12.10 En la ronda 4, els 4 guanyadors de la ronda 3 disputaran 2 enfrontaments, classificant-se 
els guanyadors per a la ronda 5.  

5.12.11 En la ronda 5, els 2 guanyadors de la ronda 4 s’enfrontaran, i el guanyador serà declarat 
el campió.  

5.12.12 Assignacions de pista en Proves Masters 

 a) El Director del Torneig realitzarà un sorteig imparcial per a l’assignació de pistes per els 
enfrontaments de les Rondes 1 i 2 de les proves Masters. 
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 b) Excepte quan el mateix parell de pistes s’utilitzi per més d’un enfrontament, hi haurà 
set parells de pistes diferents a utilitzar per a la Ronda 3, Ronda 4 i Ronda 5 de la Prova 
Masters.  

 

5.13 FORMAT WSC 

5.13.1 Ronda 1: Tots els jugadors disputaran 12 partides – en tres sèries de 4 partides cadascuna 
– per tal de determinar la seva posició com a cap de sèrie. Un temps degut abans de l’inici 
dels campionats, el Director del Torneig decidirà el nombre de grups i el nombre de pistes 
a utilitzar per a cada grup.   

5.13.2 Ronda 2: Els 32 millors jugadors avançaran i quedaran enquadrats d’acord amb aquesta 
taula: 

     Grup A                   Grup B  Grup C     Grup D  

 

 

 

 

 

 

5.13.3 Si es produeix un empat en qualsevol de les posicions 1-32, es disputarà una jugada a 
mort sobtada fins que es trenqui l’empat.  

5.13.4 Cadascun dels grups classificats disputarà 8 partides de qualificació en 4 parells de pistes 
adjacents, en una sèrie. 

5.13.5 Cada jugador del grup disputarà una partida contra cadascun dels altres jugadors del seu 
grup. Les puntuacions es valoraran de la següent manera:  

5.13.6 El jugador amb la puntuació més alta obtindrà 7 punts, el jugador amb la segona 
puntuació més alta obtindrà 6 punts, el tercer obtindrà 5 punts, etc., i així successivament 
fins al vuitè jugador amb la puntuació més alta, el qual obtindrà 0 punts. 

5.13.7 Si una partida acaba en empat, els punts es repartiran de la següent manera; 

 Es sumaran conjuntament els punts disponibles dels jugadors que han empatat (referents 
a la seva posició), i posteriorment es dividiran entre el nombre de jugadors que han 
empatat. 

 (Exemple: si hi ha un empat entre 3 jugadors que estan en les posicions 3, 4 i 5, i la suma 
dels punts dels tres jugadors és 12 (5+4+3 punts), es dividiran entre 3 i resultaran en 4 
punts per a cadascun.  

5.13.8 Els dos jugadors amb millor puntuació de cada grup passaran a la Ronda 3. Si hi ha un 
empat per a la posició 2 en un grup, es disputarà una jugada a mort sobtada fins que es 
trenqui l’empat. 
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5.13.9 Els 8 jugadors classificats per a la ronda 3 jugaran 8 partides en un sol grup, amb el 
sistema de joc explicat anteriorment entre el 5.13.4 i 5.13.7.  

5.13.10 Els 4 equips amb la puntuació més alta del grup avançaran a semifinals, amb les seves 
posicions de caps de sèrie 1-4. Si hi ha un empat per a la posició 4 del grup, es disputarà 
una jugada a mort sobtada fins que es trenqui l’empat.  

Si hi ha un empat per a qualsevol altra posició, el jugador que es classificarà en una 
posició més alta serà aquell que tingui una puntuació més alta en la Ronda 3, i si tot i així 
encara hi ha un empat, es disputarà una jugada a mort sobtada fins que es trenqui 
l’empat.  

5.13.11 El jugador classificat de la Ronda 3 com a cap de sèrie 1 disputarà un enfrontament a una 
partida amb el jugador cap de sèrie 4, i el jugador cap de sèrie 2 disputarà un 
enfrontament a una partida amb el jugador cap de sèrie 3, sent els jugadors amb millor 
puntuació els que escolliran la pista inicial. Els perdedors dels dos enfrontaments rebran 
medalles de bronze. 

5.13.12 Els guanyadors disputaran un enfrontament (match) a una partida per a decidir el 
guanyador del Campionat. El jugador classificat amb la puntuació més alta tindrà la opció 
d’escollir la pista inicial. El guanyador d’aquest enfrontament obtindrà una medalla d’or, i 
el perdedor obtindrà una medalla de plata.  

5.13.13 En cas que hi hagi un empat en una semifinal o en la final, es disputarà una jugada a mort 
sobtada fins que es trenqui l’empat.  

5.13.14 En la mort sobtada, els jugadors es situaran a la pista on havien acabat la partida. El 
jugador major cap de sèrie escollirà l’ordre de joc. Si hi ha una segona jugada a mort 
sobtada, els jugadors alternaran les pistes i l’ordre de llançament. Una tercera jugada a 
mort sobtada es jugarà com la primera, i així successivament.  

 

5.14 PROCEDIMENTS PER A SEMIFINALS I FINALS 

5.14.1 En la modalitat per Equips, tots els 6 jugadors d’una federació poden participar en la 
primera meitat de la sessió d’entrenaments.   

5.14.2 Després de la meitat del període d’entrenaments, els jugadors individuals, dobles, trios o 
equips amb posicions de caps de sèrie més altes decidiran en quina pista començar. 

5.14.3 Després de la meitat del període d’entrenaments, tots els dobles, trios i equips hauran de 
decidir la seva alineació per als enfrontaments.  

5.14.4 En cas de retirada durant qualsevol semifinal o final, el jugador, dobles, trios o equip 
sense oponent serà declarat el guanyador de l’enfrontament.   

5.14.5 En la modalitat per Equips, les semifinals i finals es disputaran en el Format Baker. 

 

5.15 SUBSTITUCIONS 

5.15.1 Un jugador que ja hagi començat una modalitat no podrà ser reemplaçat. 
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5.15.2 En cas que un jugador hagi de retirar-se d’una partida per lesió, la resta de jugadors de 
l’equip hauran de continuar les seves partides pels propòsits de les proves.  

 

5.16 PROCEDIMENTS DE DESEMPAT 

5.16.1 Els empats en puntuacions decisives per a classificar-se per els Masters, o empats en 
puntuacions decisives per les posicions 1 o 4 abans de les semifinals en Individuals, 
Dobles, Trios, Equips i Masters, es trencaran permetent a cada jugador implicat en 
l’empat disputar una bola a mort sobtada en un conjunt complet de pals.  

 L’equip amb la puntuació acumulada més alta serà el vencedor de l’empat.  

 L’alineació dels dos equips haurà de ser similar a l’alineació que tenien en la última 
partida de la prova.  

 Es decidirà per sorteig la pista en la què es disputarà la mort sobtada, i un altre sorteig 
decidirà quin equip començarà. Quan la mort sobtada inclogui més d’un jugador, els 
diferents jugadors s’aniran alternant després de cada tirada.  

 En cas d’un altre empat, es repetirà el procediment l’altra pista de la parella, i l’ordre dels 
equips serà l’oposat al del primer desempat. Aquest procediment s’anirà repetint fins que 
es trenqui l’empat. 

 Es concedirà un període d’escalfament als dos equips implicats en el desempat. La durada 
de l’escalfament la marcarà el Director del Torneig. Abans del desempat a mort sobtada, 
es permetrà a cada jugador realitzar un llançament pista del parell de pistes que 
s’utilitzarà.  

5.16.2 Els empats en semifinals i finals es trencaran permetent a cada jugador implicat en 
l’empat disputar una bola a mort sobtada en un conjunt complet de pals. 

 L’equip amb la puntuació acumulada més alta serà el vencedor de l’empat.  

 L’alineació dels dos equips haurà de ser similar a l’alineació de la partida en la que s’havia 
produït l’empat. 

 El jugador o equip millor qualificat decidirà en quina pista del parell es disputarà la mort 
sobtada i quin dels equips llançarà primer. Quan la mort sobtada inclogui més d’un 
jugador, els jugadors dels equips rivals s’alternaran després de cada llançament.   

5.16.3 En cas d’empat en les posicions de medalles en la modalitat de All Events, no hi haurà 
desempat per les medalles. Els jugadors seran declarats co-guanyadors.  

5.16.4 En cas d’empat en la Ronda 3 o Ronda 4 dels Masters als WC, WMC o WWC, es jugarà una 
mort sobtada fins que es trenqui l’empat. 

 El jugador millor posicionat a la fi de la Prova 2 escollirà l’ordre de joc i la pista en la que 
els dos jugadors realitzaran els llançaments. En cas d’una segona mort sobtada, els 
jugadors alternaran la pista i l’ordre de llançaments. Una tercera mort sobtada es jugarà 
com la primera, etc. 

5.16.5 En cas d’empat en qualsevol partida de Masters als WSC, es jugarà una mort sobtada fins 
que es trenqui l’empat.  



61 
 

 Els jugadors es posicionaran a les pistes on havien finalitzat els partides. El jugador amb 
millor puntuació a la qualificació escollirà l’ordre de joc. En cas d’una segona mort 
sobtada, els jugadors alternaran la pista i l’ordre de llançaments. Si hi ha una tercera mort 
sobtada es jugarà com la primera, etc. 

5.17 PREMIS 

5.17.1 Es lliuraran les medalles d’or, plata i bronze del Bowling Mundial a cadascun dels jugadors 
de les tres primeres posicions en les modalitats de:  

 a) Individuals 

 b) Dobles 

 c) Trios 

 d) Equips 

 e) All Events 

 f) Masters 

5.17.2 Juntament amb les medalles per als jugadors, es lliurarà una medalla a l’entrenador dels 
medallistes i a la federació nacional que els medallistes representen.  

5.17.3 Premis especials – mirar 4.3.4 

 

5.18 ESTIPULACIONS DE RÈCORDS 

5.18.1 Els rècords de màxima puntuació es mantindran als Campionats Mundials de Bowling per 
a dones i homes respectivament. 

5.18.2 Els rècords són els següents: 

 a) Una partida en Individuals, Dobles, Trios i Equips. 

 b) Tres partides (1-3 o 4-6) en Individuals, Dobles, Trios i Equips. 

 c) Sis partides en Individuals, Dobles, Trios i Equips. 

 d) 24 partides individuals en All Events. 
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6. CAMPIONATS MUNDIALS DE BOWLING PER 
A JOVES I SÈNIORS 
6.1 INTRODUCCIÓ 

6.1.1 La normativa especificada en aquest capítol s’aplica als Campionats Mundials de Bowling 
per a Joves (WYC) i als Campionats Mundials de Bowling per a Sèniors (WSrC), en addició 
amb la normativa especificada als Capítols 2, 4, 9, 10 i 11. 

6.1.2 Cada federació estarà limitada a un equip de no més que quatre jugadors de categoria 
masculina i quatre de femenina.  

6.1.3 Limitacions d’edat:  

 a) Els jugadors de WYC no poden tenir l’edat de 21 anys a l’1 de gener de l’any en que es 
disputen els campionats. Mirar també el 4.9.5 a 

 b) Els jugadors de WSrC han de tenir l’edat de 50 anys o més en l’any en què es disputa el 
campionat. Mirar també el 4.9.5 c 

6.1.4 La delegació oficial no inclourà més de quatre jugadors de categoria masculina i quatre de 
femenina, un entrenador per als jugadors de categoria masculina, un entrenador per als 
de femenina, un administrador per a l’equip masculí i un administrador per a l’equip 
femení. La Federació Amfitriona pot augmentar la mida de la delegació sota l’aprovació 
del President del Bowling Mundial. 

 

6.2 ASSIGNACIONS DE PISTES I REGISTRE 

6.2.1 Abans de l’inici dels campionats, el Director del Torneig decidirà el nombre d’equips que 
competiran a cada grup, i el nombre de pistes utilitzat per cada grup. 

6.2.2 L’assignació de les pistes es determinarà per sorteig en les modalitats de Individuals, 
Dobles, Trios i Equips, i subjecte a requisits especials preestablerts del programa per a les 
modalitats Round Robin.  

6.2.3 Per a Individuals i Dobles, una vegada la competició ha començat, el nombre de jugadors 
programats en un parell de pistes es mantindrà igual durant la resta del campionat.  

6.2.4 S’haurà de realitzar una assignació imparcial de pistes abans de la reunió prèvia al torneig, 
per tal que pugui ser anunciada durant la reunió.  

6.2.5 La verificació del nombre de jugadors de cada federació participant, així com la correcta 
pronunciació dels seus noms hauran d’estar anotades com a molt tard durant la reunió 
prèvia al torneig. No es permetran canvis posteriorment.  

 

6.3 ENTRENAMENTS 

6.3.1 Cada federació haurà d’anunciar els jugadors amb els que competirà abans de l’inici dels 
entrenaments oficials. 
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6.3.2 Es donarà com a mínim un dia d’entrenaments oficials abans de l’inici del campionat 
d’individuals. Cada federació disposa d’una hora d’entrenament. No obstant això, si les 
pistes de competició no estan disponibles per a la realització d’entrenaments no oficials 
immediatament abans de la sessió d’entrenaments oficials, es proveirà a cada federació 
de dos dies d’entrenaments oficials, amb dues hores per a cada federació el primer dia i 
una hora per a cada federació el segon dia. 

6.3.3 Cada federació disposarà d’una sessió d’entrenaments oficials. 

6.3.4 Una vegada s’han preparat les pistes i han finalitzat els entrenaments oficials, no es 
permetrà als participants en la competició cap joc a les pistes de competició durant el 
període complet del campionat, excepte els propis jocs del campionat. Això no afectarà a 
les activitats per promoure el bowling (per exemple exhibicions), abans o durant els 
esdeveniments propis de la competició. No obstant, no es permetrà als participants del 
campionat jugar a les pistes de competició, una vegada finalitzats els esdeveniments del 
dia, quan la bolera estigui oberta al públic. No complir aquesta norma pot suposar la 
desqualificació del campionat. 

6.3.5 Entrenaments per a les proves de cada modalitat: 

 a) Individuals, 10 minuts d’entrenament 

 b) Dobles. 10 minuts d’entrenament 

 c) Trios, 15 minuts d’entrenament 

 d) Masters, 10 minuts d’entrenament 

 

6.4 ÀREA DE JUGADORS 

6.4.1 El Director del Torneig haurà de definir l’àrea de jugadors, utilitzant mètodes 
d’identificació que resultin obvis per els espectadors.  

6.4.2 Només es permetrà a un sol entrenador o directiu de cada federació a estar a l’àrea de 
jugadors, en les proximitats immediates de cada parell de pistes on els jugadors estan 
competint. 

6.4.3 No es permet portar o consumir menjar a l’àrea de jugadors, excepte barretes i fruita. 

 

6.5 MODALITATS 

6.5.1 Als WYC i WSrC els homes i les dones competiran en diferents divisions, però les 
modalitats programades seran les mateixes per a ambdós: 

 a) Individuals, 6 partides 

 b) Dobles, 6 partides 

 c) Equips (de quatre jugadors), 6 partides 

 d) Totes les modalitats (All Events), un total de les 18 partides anteriors 

 e) Masters, en les 4 rondes descrites al 6.10 
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6.5.2 En Individuals, Dobles, Trios i Equips, els jugadors que comencin a jugar en pistes 
designades de número imparell es mouran cap a l’esquerra, i els jugadors que comencin a 
jugar en pistes designades de número parell es mouran cap a la dreta per a cada partida 
successiva. El Director del Torneig determinarà el nombre de pistes a les que s'han de 
moure els jugadors en cada partida durant la prova. 

6.5.3 Una partida de semifinals i una final en totes les modalitats, excepte en la Competició per 
Equips. En la Competició per Equips, les semifinals i final es disputaran pel Format Baker, 
al millor de tres (3) partides. Els dos perdedors en les semifinals obtindran medalla de 
bronze. 

 

6.6 INDIVIDUALS 

6.6.1 Un màxim de quatre jugadors per federació. 

6.6.2 Sis partides en una sèrie al llarg de 12 pistes. 

6.6.3 Cada partida s’ha de disputar en una parella de pistes diferent. 

6.6.4 Els 4 jugadors amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals a una 
partida, on el millor classificat s’enfrontarà al 4t millor, mentre que el 2n classificat 
s’enfrontarà al 3er.  

6.6.5 Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final a una partida. 

6.6.6 Els dos perdedors en les semifinals obtindran una medalla de bronze. 

 

6.7 DOBLES 

6.7.1 Un màxim de dos Dobles per federació. 

6.7.2 Sis partides en una sèrie al llarg de 12 pistes. 

6.7.3 Cada partida s’ha de disputar en un parell de pistes diferent. 

6.7.4 Els 4 jugadors amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals a una 
partida, on la parella millor classificada s’enfrontarà a la 4a millor, mentre que la 2a 
classificada s’enfrontarà a la 3a. 

6.7.5 Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final a una partida. 

6.7.6 Es permetran canvis en les formacions només entre les qualificacions i les semifinals i 
entre les semifinals i la final.  

6.7.7 No es permet el canvi de jugadors en cap moment durant la modalitat de Dobles.  

 

6.8 EQUIPS 

6.8.1 Un Equip per federació. 

6.8.2 Sis partides en dues sèries de tres partides. 
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6.8.3 En la segona sèrie els equips seran caps de sèrie en funció dels resultats obtinguts en la 
primera sèrie. Els equips amb millors resultats seran programats a l’últim grup. 

6.8.4 No es permetran canvis en la formació durant una sèrie. 

6.8.5 Tots els jugadors extra seran programats per composar equips per jugar totes les partides 
All Events. Es combinaran jugadors de diferents federacions per formar aquests equips 

6.8.6 Els 4 equips amb millor qualificació final es classificaran per a les dues semifinals, on 
l’equip millor classificat s’enfrontarà al 4t millor, mentre que el 2n millor s’enfrontarà al 
3er. Les semifinals es disputaran pel Format Baker, al millor de tres (3) partides. 

6.8.7 Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final. La final es disputarà en el Format 
Baker, al millor de tres (3) partides. 

6.8.8 Es permetran canvis en les formacions només entre les sèries, entre la qualificació i les 
semifinals i entre els semifinals i la final.  

 

6.9 ALL EVENTS 

6.9.1 Un màxim de quatre jugadors per federació. 

6.9.2 La classificació es decidirà en funció del total de les 18 partides disputades de les 3 
disciplines anteriors (Individuals, Dobles i Equips). 

 

6.10 MASTERS EN WYC I WSrC 

6.10.1 Els Masters inclouen cinc rondes (1-5), començant de zero. 

6.10.2 Els Masters es disputaran amb una condició de pista. 

6.10.3 Els 24 jugadors amb millor qualificació final de totes les modalitats es classifiquen per a la 
modalitat de Masters, establint-se com a caps de sèrie 1-24. Els jugadors mantindran la 
seva posició de cap de sèrie fins al final de la prova.  

6.10.4 En totes les rondes hi haurà enfrontaments cara a cara, en el que els jugadors millor 
classificats (establert amb la posició de caps de sèrie) s’enfrontaran als pitjors classificats, 
en la modalitat match play. 

6.10.5 Cada enfrontament es disputarà al millor de tres partides. Si el mateix jugador guanya les 
dues primeres partides, ja no es jugarà la 3a. 

6.10.6 En tots els enfrontaments, el major cap de sèrie escollirà si vol començar la primera 
partida a la pista de l’esquerra o a la de la dreta. En la segona partida la pista inicial dels 
jugadors serà la oposada a la que han tingut en la primera partida, i en una possible 
tercera partida la pista inicial dels jugadors serà la mateixa que la de la primera partida. 

6.10.7 En la ronda 1, els 16 jugadors caps de sèrie 9-24 disputaran 8 enfrontaments, classificant-
se els guanyadors per a la ronda 2. 

6.10.8 En la ronda 2, els 8 jugadors caps de sèrie 1-8 i els 8 guanyadors de la ronda 1 disputaran 
8 enfrontaments, classificant-se els guanyadors per a la ronda 3. 
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6.10.9 En la ronda 3, els 8 guanyadors de la ronda 2 disputaran 4 enfrontaments, classificant-se 
els guanyadors per a la ronda 4. 

6.10.10 En la ronda 4, els 4 guanyadors de la ronda 3 disputaran 2 enfrontaments, classificant-se 
els guanyadors per a la ronda 5.  

6.10.11 En la ronda 5, els 2 guanyadors de la ronda 4 s’enfrontaran, i el guanyador serà declarat 
el campió. 

6.10.12 Assignacions de pistes en proves Masters 

 a) El Director del Torneig realitzarà un sorteig imparcial per a l’assignació de les pistes per 
als enfrontaments de les Rondes 1 i 2 de les proves Masters. 

 b) Excepte quan s’utilitzi el mateix parell de pistes per més d’un enfrontament, hi haurà 
set parells de pistes diferents a utilitzar per a la Ronda 3, Ronda 4 i Ronda 5 de la 
modalitat de  Masters. 

 

6.11 PROCEDIMENTS PER A SEMIFINALS I FINALS (EXCEPTE MASTERS) 

6.11.1 Després de la meitat del període d’entrenaments, els individuals, dobles o equips amb 
posicions de caps de sèrie més altes decidiran en quina pista començar.  

6.11.2 Després de la meitat del període d’entrenaments tots els dobles i equips hauran de 
decidir la seva alineació per a l’enfrontament.  

6.11.3 En cas de retirada en qualsevol semifinal o final, el jugador, dobles o equip sense oponent 
serà declarat el guanyador.  

6.11.4 En la modalitat per Equips, les semifinals i finals es disputaran en el Format Baker.  

 

6.12  SUBSTITUCIONS 

6.12.1 Un jugador que ja hagi començat una modalitat no podrà ser reemplaçat. 

6.12.2 En cas que un jugador hagi de retirar-se d’una partida per lesió, la resta de jugadors de 
l’equip hauran de continuar les seves partides pels propòsits de les proves. 

 

6.13 PROCEDIMENTS DE DESEMPAT 

6.13.1 Els empats en puntuacions decisives per a classificar-se per els Masters, o empats en 
puntuacions decisives per les posicions 1 o 4 abans de les semifinals en Individuals, 
Dobles, Equips i Masters, es trencaran permetent a cada jugador implicat en l’empat 
disputar una bola a mort sobtada en un conjunt complet de pals.  

 L’equip amb  la puntuació acumulada més alta serà el vencedor de l’empat.  

 L’alineació dels dos equips haurà de ser similar a l’alineació que tenien en la última 
partida de la prova. 
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 Es decidirà per sorteig la pista de la parella en la què es disputarà la mort sobtada, i un 
altre sorteig decidirà quin equip començarà. Quan la mort sobtada inclogui més d’un 
jugador, els diferents jugadors s’aniran alternant després de cada jugada.  

 En cas d’un altre empat, es repetirà el procediment en l’altra pista de la parella, i l’ordre 
dels equips serà l’oposat al del primer desempat. Aquest procediment s’anirà repetint fins 
que es trenqui l’empat.  

 Es concedirà un període d’escalfament als dos equips implicats en el desempat. La durada 
de l’escalfament la marcarà el Director del Torneig. Abans del desempat a mort sobtada, 
es permetrà a cada jugador realitzar un llançament en cada pista del parell de pistes que 
s’utilitzarà.  

6.13.2 Els empats en semifinals i finals es trencaran permetent a cada jugador implicat en 
l’empat disputar una bola a mort sobtada en un conjunt complet de pals.  

 L’equip amb la puntuació acumulada més alta serà el vencedor de l’empat. 

 L’alineació dels dos equips haurà de ser similar a l’alineació de la partida en la que s’havia 
produït l’empat. 

 El jugador o equip millor qualificat decidirà en quina pista del parell es disputarà la mort 
sobtada i quin dels equips llançarà primer. Quan la mort sobtada inclogui més d’un 
jugador, els jugadors dels equips rivals s’alternaran després de cada llançament. 

 En cas d’un altre empat, es repetirà el procediment en la segona pista del parell, i l’ordre 
de començar dels equips serà l’oposat. Aquest procediment es repetirà fins que es trenqui 
l’empat. 

6.13.3 En cas d’empat en les posicions de medalles en la modalitat de All Events, no hi haurà 
desempat per les medalles. Els jugadors seran declarats co-guanyadors. 

6.13.4 En cas d’empat en la Ronda 3 o Ronda 4 dels Masters als WC, WMC o WWC, es jugarà una 
mort sobtada fins que es trenqui l’empat. 

 El jugador millor posicionat a la fi de la Prova 2 escollirà l’ordre de joc i la pista en la que 
els dos jugadors realitzaran els llançaments. En cas d’una segona mort sobtada, els 
jugadors alternaran la pista i l’ordre de llançaments. Si hi ha una tercera mort sobtada es 
jugarà com la primera, etc.  

 

6.14 PREMIS 

6.14.1 Es lliuraran les medalles d’or, plata i bronze del Bowling Mundial a cadascun dels jugadors 
de les tres primeres posicions en les modalitats de:  

 a) Individuals 

 b) Dobles 

 c) Trios 

 d) Equips 

 e) All Events 

 f) Masters 
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6.14.2 Juntament amb les medalles per als jugadors, es lliurarà una medalla a l’entrenador dels 
medallistes i a la federació nacional que representen.  

6.14.3 Premis especials – mirar 4.3.4 

 

6.15 ESTIPULACIONS DE RÈCORDS 

6.15.1 Els rècords de màxima puntuació es mantindran als Campionats Mundials de Bowling per 
a dones i homes respectivament.  

6.15.2 Els rècords són els següents:  

 a) Una partida en Individuals, Dobles i Equips. 

 b) Tres partides (1-3 o 4-6) en Individuals, Dobles i Equips. 

 c) Sis partides en Individuals, Dobles i Equips. 

 d) 18 partides individuals en All Events. 
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7. JOCS MUNDIALS 
7.1 INTRODUCCIÓ 

7.1.1 L’Associació Internacional de Jocs Mundials (IWGA) té la propietat de tots els drets dels 
Jocs Mundials. La IWGA és una associació de les Federacions Internacionals d’Esports (ISF) 
independents, les quals administren esports o disciplines  que no estan en el programa 
dels Jocs Olímpics. La Federació Internacional de Bowling (FIQ) és membre de la IWGA. 

7.1.2 S’aplicaran les normes especificades als Capítols 2, 4, 9, 10 i 11. 

 

7.2 DATES I SEU DE CELEBRACIÓ 

7.2.1 Un dels majors propòsits de la IWGA és la organització, en intervals regulars de quatre 
anys, d’un esdeveniment multiesportiu internacional de primera classe per a les 
federacions membres de la IWGA, conegut com a Jocs Mundials. 

7.2.2 L’Assemblea General de la IWGA pren la decisió respecte al lloc de celebració i a les dates 
en les que es celebrarà l’esdeveniment dels Jocs Mundials. 

 

7.3 ELEGIBILITAT 

7.3.1 Es classificaran 16 federacions per participar als Jocs Mundials. 

 a) La federació amfitriona queda automàticament classificada, amb dos jugadors de 
categoria masculina i dos de femenina.  

 b) Les 15 federacions restants comprendran 5 federacions de cada zona, tant en categoria 
masculina com femenina. 

 c) Cada país haurà d’enviar dos jugadors de categoria masculina i dos de femenina. 

 d) El Bowling Mundial establirà dues dates límits: 

 i) per a cada Zona, presentar al Bowling Mundial els estatuts amb els procediments 
de classificació dels equips/federacions. 

ii) una data final per a la invitació d’equips/federacions. 

e) El Bowling Mundial invita a les federacions d’acord amb les normes de classificació de 
cada zona. Si hi ha alguna posició vacant, el Bowling Mundial pot omplir aquestes vacants 
d’una zona amb equips d’una altra zona. 

 

7.4 PASSAPORT IF 

7.4.1 El Passaport IF és un document emès per la IWGA, en el qual es registren els elements 
següents referents a la participació de la ISF en relació a: 

 a) Nombre de competidors 

 b) Nombre d’oficials (jutges, àrbitres, delegats, tècnics, Delegat Tècnic) 

 c) Dates d’arribada i sortida 
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 d) Nombre de llits/nits 

 e) Seu assignada 

 f)  Nombre de medalles 

 g) Dates de les competicions 

7.4.2 El President del Bowling Mundial, el Secretari General del Bowling Mundial, el Director de 
Torneig del Bowling Mundial i el Delegat Tècnic del Bowling Mundial hauran de ser 
inclosos al Passaport IF com a oficials. Tots els oficials haurien de ser designats per el 
President del Bowling Mundial. 

 

7.5 DELEGAT TÈCNIC D’ENLLAÇ 

7.5.1 Es requereix a la IWGA que en cada esdeveniment dels Jocs Mundials la ISF participant ha 
de designar un Delegat d’Enllaç, el qual, a ser possible, hauria de tenir la seva residència al 
país on té lloc l’esdeveniment.  

7.5.2 Durant els Jocs el Delegat d’Enllaç és la persona responsable per a les activitats següents: 

 a) Reenviar tota la informació als participants de la seva ISF. 

 b) Tots els anuncis sobre els menjars als centres de restauració. 

 c) El control de tots els allotjaments dels participants de la seva ISF. 

 d) La determinació de les responsabilitats en cas de trencaments o danys. 

 e) La ISF serà considerada responsable d’aquests danys o trencaments, i s’aconsella que 
sol·licitin una indemnització de les seves associacions nacionals o dels participants del seu 
esport. 

 f) Assistir a tots els participants de la seva ISF en el procés d’acreditació. 

 g) Comprovar les instal·lacions tècniques de les seus d’entrenament i competició del seu 
esport. Assistir la ISF en la prestació d’oficials tècnics adequats per el control de les 
competicions.  

 

7.6 CERTIFICACIÓ DE LA BOLERA 

7.6.1 El Bowling Mundial pagarà les despeses del Delegat Tècnic del Bowling Mundial designat 
per a la visita de certificació. 

7.6.2 Les despeses a pagar inclouen el viatge, allotjament i manutenció, i unes dietes diàries 
especificades per a la Junta Directiva del Bowling Mundial. 

 

7.7 DIRECCIÓ DEL TORNEIG 

7.7.1 La federació amfitriona pagarà al Director de Torneig del Bowling Mundial el cost del 
viatge i unes dietes diàries especificades per a la Junta Directiva del Bowling Mundial. 

7.7.2 La federació amfitriona pagarà al Delegat Tècnic del Bowling Mundial el cost del viatge i 
unes dietes diàries especificades per a la Junta Directiva del Bowling Mundial. 
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7.8 FORMAT DEL TORNEIG 

7.8.1 S’haurà d’utilitzar el format següent. No obstant, el Comitè Executiu de la IWGA prendrà 
una decisió final per a cada esdeveniment específic dels Jocs Mundials, i s’anotarà al 
Passaport IF. 

7.8.2 Als Jocs Mundials, els Homes i les Dones competiran en dues divisions separades. 

7.8.3 Les modalitats seran individuals per a homes i dones, i dobles per a homes i dones. Es 
donaran un total de quatre medalles d’or.  

7.8.4 Individuals 

 a) Tant en categoria masculina com femenina els jugadors disputaran una sèrie de 6 
partides. 

 b) Els 16 jugadors (en categoria masculina i femenina) millor posicionats després de les 6 
partides es classificaran per a les finals, sent caps de sèrie 1-16 en totes les rondes de les 
finals. 

 c) Les finals seran en format d’eliminació directa. 

 d) Les finals d’eliminació directa es jugaran al millor de 3 partides. Quan un jugador perd 
un enfrontament, és eliminat. 

 e) En cada enfrontament de les finals el jugador major cap de sèrie escollirà la pista on 
començar (pista de l’esquerra o dreta). En la segona partida l’ordre dels jugadors serà 
l’oposat al de la primera partida, i en una possible tercera partida l’ordre dels jugadors 
serà el mateix que el de la primera partida. 

 f) Els perdedors dels enfrontaments de semifinals disputaran un enfrontament per la 
Medalla de Bronze. El guanyador d’aquest enfrontament obtindrà la medalla de bronze. 

 g) Els guanyadors dels enfrontaments de semifinals disputaran un enfrontament per la 
Medalla d’Or. El guanyador d’aquest enfrontament obtindrà la medalla d’or i el perdedor 
obtindrà la medalla de plata.  

 h) Si hi ha un empat per els posicions 1-16, es disputarà una jugada a mort sobtada, que 
es repetirà fins que es trenqui l’empat. 

 i) Si es produeix un empat en un enfrontament, es jugarà una bola a mort sobtada, que es 
repetirà fins que es trenqui l’empat.  

7.8.5 Dobles  

 a) Jugat en dues fases amb 16 federacions representades, tant en categoria masculina 
com en femenina. 

 b) Les federacions seran caps de sèrie en funció dels seus resultats als últims Campionats 
Mundials (els dos millors jugadors en All Events). 

 c) Els empats per la posició de cap de sèrie es trencaran a favor de la federació, el tercer 
jugador amb millor puntuació a la classificació All Events de la qual, tingui la puntuació 
més alta.  

 d) Les Federacions majors caps de sèrie 1-8 quedaran enquadrades en grups segons una 
taula com la mostrada seguidament. 
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 e) Les 8 Federacions restants seran assignades en els diferents grups a través d’un sorteig.  

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Cap de sèrie 1 Cap de sèrie 3 Cap de sèrie 4 Cap de sèrie 2 

Cap de sèrie 5 Cap de sèrie 7 Cap de sèrie 8 Cap de sèrie 6 

Sorteig 1 Sorteig 2 Sorteig 3 Sorteig 4 

Sorteig 5 Sorteig 6 Sorteig 7 Sorteig 8 

 

 Fase 1. Ronda d’eliminació. 

 f) 3 enfrontaments en cada grup, on cada equip s’enfrontarà una vegada als altres equips 
del seu grup. 

 g) Es repartiran els punts de la següent manera: 

   2 punts per victòria 

   1 punt per empat 

   0 punts per derrota 

 h) Els dos equips amb millor puntuació de cada grup continuaran a les finals de la Fase 2. 

 i) Si hi ha un empat per a la posició 2 d’un grup els dos membres de l’equip disputaran una 
jugada a mort sobtada, que es repetirà fins que es trenqui l’empat. 

 j) Abans de l’inici dels enfrontaments es durà a terme un sorteig imparcial de les pistes. 
Cada enfrontament s’haurà de jugar en un parell de pistes diferent, sempre que sigui 
possible per les condicions de la bolera amfitriona.  

 

 Fase 2. Finals. 

 k) Els 8 millors equips de la Fase 1 Ronda d’Eliminació disputaran les finals. Les finals es 
disputaran durant tres rondes seguint el següent format, en el que els enfrontaments es 
juguen a dues partides. 

 l) Ronda 1 

 Enfrontament 1: Guanyador Grup 1 contra 2n classificat Grup 2 (guanyador passa a la 
ronda 2 - perdedor fora) 

 Enfrontament 2: 2n classificat Grup 1 contra guanyador Grup 2 (guanyador passa a la 
ronda 2 – perdedor fora) 

 Enfrontament 3: Guanyador Grup 3 contra 2n classificat Grup 4 (guanyador passa a la 
ronda 3 – perdedor fora) 

 Enfrontament 4: 2n classificat Grup 3 contra guanyador Grup 4 (guanyador passa a la 
ronda 3- perdedor fora) 

  

m) Ronda 2 

 Enfrontament 5: Guanyador Enfrontament 1 contra Guanyador Enfrontament 3 
(guanyador passa a l’enfrontament per la medalla d’or – perdedor passa a l’enfrontament 
per la medalla de bronze) 
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 Enfrontament 6: Guanyador Enfrontament 2 contra Guanyador Enfrontament 4 
(guanyador passa a l’enfrontament per la medalla d’or – perdedor passa a l’enfrontament 
per la medalla de bronze) 

 n) Ronda 3 

 Enfrontament per la Medalla de Bronze: Perdedor Enfrontament 5 contra Perdedor 
Enfrontament 6. 

 Enfrontament per la Medalla d’Or: Guanyador Enfrontament 5 contra Guanyador 
Enfrontament 6.  

 o) Abans de cada enfrontament de les finals es realitzarà un sorteig a cara o creu i el 
guanyador decidirà la pista inicial. 

 p) Si hi ha un empat en qualsevol enfrontament es disputarà una jugada a mort sobtada, 
que es repetirà fins que es trenqui l’empat. 

 

7.9 PREMIS 

7.9.1 Es lliuraran les medalles d’or, plata i bronze de la IWGA a cadascun dels jugadors que 
guanyin aquestes posicions en la modalitat d’Individuals. 

7.9.2 Es lliuraran les medalles d’or, plata i bronze de la IWGA a cadascun dels jugadors que 
guanyin aquestes posicions en la modalitat de Dobles. 

 

7.10 NORMES ADDICIONALS 

7.10.1 A més de la normativa ja comentada, s’aplicaran les normes següents: 

 a) Norma 4.5:       Certificat d’Inspecció 

 b) Norma 4.10:     Alteració de la superfície de la bola 

 c) Norma 4.11:     Especificacions de la bola 

 d) Norma 4.12:     Organització del torneig 

 e) Norma 4.13:     Reunió prèvia al torneig 

 f) Norma 4.16:      Consum d’alcohol 

 g) Norma 4.17:     Consum de tabac i de productes de tabac 

 h) Norma 4.18:     Uniforme de joc, publicitat 

 i) Norma 4.19:      Modalitat de joc 

 j) Norma 4.20:      Registre oficial de resultats 

 k) Norma 4.21:     Detecció de falta 

 l) Norma 4.22:      Partida interrompuda 

 m) Norma 4.23:    Joc lent 

 n) Norma 4.24:     Llançament en una pista errònia 

 o) Norma 4.25:     Jugadors que arriben tard 
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 p) Norma 4.26:     Sancions per la violació de les normes 

 q) Norma 4.27:     Reclamacions 

 r) Norma 4.28:      Vies d’apel·lació 

 s) Norma 5.16:      Procediments de desempat 
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8. JOCS REGIONALS I ALTRES JOCS GLOBALS 
8.1 INTRODUCCIÓ 

8.1.1 El Comitè d’Organització de Jocs organitzarà i dirigirà aquests esdeveniments sota la guia i 
aprovació del Bowling Mundial. 

8.1.2 S’aplicaran les normes del Bowling Mundial dels Capítols 2, 4, 9, 10 i 11. 

8.1.3 Els respectius Òrgans de Govern determinaran la data i la seu dels Jocs. 

8.1.4 El format del torneig per als Jocs Regionals haurà de ser especificat en la normativa de Joc 
de les respectives Zones. 

 

8.2 AUDITORIA DE VERIFICACIÓ 

8.2.1 Almenys 8 mesos abans de l’inici del torneig, el Comitè Organitzador dels Jocs haurà de 
pagar les despeses del President del Bowling Mundial o del seu representatiu designat, 
per tal de verificar l’adequació dels preparatius, tals com l’estructura organitzativa, 
allotjament, transport i instal·lacions de la bolera.  

8.2.2 Si es detecta que els preparatius són inadequats, el President del Bowling Mundial o el seu 
designat determinaran les accions correctives apropiades, en cooperació amb el Comitè 
Organitzador.  

 

8.3 VERIFICACIÓ DE LA BOLERA 

8.3.1 El Comitè Organitzador haurà de pagar les despeses del Delegat Tècnic del Bowling 
Mundial per la visita de certificació. 

8.3.2 Les despeses a pagar inclouen el viatge, allotjament i manutenció, i unes dietes diàries 
especificades per a la Junta Directiva del Bowling Mundial. 

 

8.4 DIRECCIÓ DEL TORNEIG 

8.4.1 La federació amfitriona pagarà al Director de Torneig del Bowling Mundial les despeses de 
viatge, allotjament i manutenció i unes dietes diàries especificades per a la Junta Directiva 
del Bowling Mundial. 

8.4.2 La federació amfitriona pagarà al Delegat Tècnic del Bowling Mundial les despeses de 
viatge, allotjament i manutenció i unes dietes diàries especificades per a la Junta Directiva 
del Bowling Mundial. 

8.4.3 La federació amfitriona pagarà l’allotjament del President del Bowling Mundial i del 
Secretari General del Bowling Mundial durant tot el període de competició.  
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8.5 NORMES ADDICIONALS 

8.5.1 A més de la normativa ja comentada, s’aplicaran les normes següents: 

 a) Norma 4.5:       Certificat d’Inspecció 

 b) Norma 4.10:     Alteració de la superfície de la bola 

 c) Norma 4.11:     Especificacions de la bola 

 d) Norma 4.12:     Organització del torneig 

 e) Norma 4.13:     Reunió prèvia al torneig 

 f) Norma 4.16:      Consum d’alcohol 

 g) Norma 4.17:     Consum de tabac i de productes de tabac 

 h) Norma 4.18:     Uniforme de joc, publicitat 

 i) Norma 4.19:      Modalitat de joc 

 j) Norma 4.20:      Registre oficial de resultats 

 k) Norma 4.21:     Detecció de falta 

 l) Norma 4.22:      Partida interrompuda 

 m) Norma 4.23:    Joc lent 

 n) Norma 4.24:     Llançament en una pista errònia 

 o) Norma 4.25:     Jugadors que arriben tard 

 p) Norma 4.26:     Sancions per la violació de les normes 

 q) Norma 4.27:     Reclamacions 

 r) Norma 4.28:      Vies d’apel·lació 

 s) Norma 5.16:      Procediments de desempat 
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9. ESPECIFICACIONS DE LA PISTA 
9.1 INTRODUCCIÓ 

9.1.1 En aquest capítol només es tracten les especificacions bàsiques. Per especificacions 
tècniques detallades i procediments d’anàlisis es pot consultar el USBC Equipment 
Specifications Manual.  

9.1.2 La Junta Directiva del Bowling Mundial està autoritzada a prendre accions finals sobre 
totes les disposicions contingudes en aquest capítol. 

9.1.3 S’apliquen els següents factors de conversió:  

 a) 1 polzada = 25,4 mm. 

 b) 1 peu = 12 polzades = 304,8 mm. 

 c) 1 lliura = 0,453 kg. 

 d) 1 unça = 28,349 g. 

 

9.2 CONSTRUCCIÓ 

9.2.1 Una pista de bowling reglamentària, incloent canals plans, kick-backs i zona 
d’aproximació, haurà de ser construïda de fusta o de materials sintètics. 

9.2.2 El material ha d’haver estat provat i aprovat d’acord amb els procediments establerts en 
el període especificat.  

 

9.3 APROXIMACIÓ 

9.3.1 Estenent-se des de la línia de falta hi haurà d’haver una zona d’aproximació plana i sense 
obstacles, de no menys de 15 peus (4572 mm) de longitud i lliure de depressions que 
superin ¼ de polzada (6,4 mm). 

9.3.2 La zona d’aproximació no pot ser menor en amplada que la pista.   

 

9.4 LÍNIA DE FALTA I DISPOSITIU DETECTOR DE FALTA 

9.4 La línia de falta no podrà ser menor de 3/8 de polzada (9,5 mm) ni major de 1 polzada 
(25,4 mm) en amplada, i haurà de ser marcada clarament entre la pista i la zona 
d’aproximació. Haurà de ser com a mínim de la mateixa amplada que la pista.  

9.4.2 Es pot requerir que la línia de falta s’estengui a les parets, pals, taulells de divisió o 
qualsevol punt en línia amb la línia de falta regular.   

9.4.3 Cada bolera ha de tenir un dispositiu de detecció de faltes en funcionament, o una posició 
per als jutges de falta situada convenientment en línia o immediatament més enllà de la 
línia de falta, per tal que pugui tenir una visió sense obstacles de totes les línies de faltes.  
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9.5 LONGITUD I AMPLADA 

9.5.1 La longitud total d’una pista reglamentària, incloent el pin-deck, té una dimensió de 
referència de 62 peus i 10 3/16 polzades (19156 mm), mesurada des de la línia de falta 
fins a l’extrem posterior del pin-deck. 

9.5.2 Hi ha d’haver 60 peus més/menys ½ polzada ( 18288 +/- 13 mm) des de la línia de falta 
fins el centre del pal número 1. 

9.5.3 Hi ha d’haver 34 3/16 polzades més/menys 1/16 polzades (868,5 +/- 1,5 mm) des del 
centre del pal número 1 fins a l’extrem posterior del pin-deck (sense incloure el taulell 
posterior). 

9.5.4 La pista ha de mesurar 41 ½ polzades més/menys ½ polzada (1054 +/- 12,7 mm) 
d’amplada. 

 

9.6 SUPERFÍCIE 

9.6.1 La superfície ha d’estar lliure d’ondulacions. No hi podran haver depressions o elevacions 
que excedeixin les 0,040 polzades (1 mm) en la superfície de la pista sobre una 
envergadura de 42 polzades (1067 mm). No podrà haver-hi una inclinació transversal que 
excedeixi les 0,040 polzades (1067 mm) sobre l’amplada de la pista. 

9.6.2 S’aplicarà el mateix revestiment d’extrem a extrem de la pista. El coeficient de fricció de 
totes les superfícies de la pista no podrà ser superior a 0.29, mesurat amb un dispositiu 
aprovat.  

9.6.3 Tots els revestiments finals de les pistes de bowling, així com les superfícies de pistes 
sintètiques hauran de ser presentats per a proves de laboratori per tal de quantificar el 
seu coeficient de fricció, abans de ser utilitzats en competicions.  

 

9.7 MARQUES I DISSENYS 

9.7.1 Es permetran les marques i els dissenys en les pistes, d’acord amb les especificacions 
comentades en aquest capítol.  

9.7.2 Mesurat des de la línia de falta, es podran estampar un màxim de 7 guies o referències en 
la zona d’aproximació, en cadascun d’aquests punts: 2-6 polzades (51-152 mm); 9-10 peus 
(2743-3048 mm); 11-12 peus (3353-3658 mm); 14-15 peus (4267-4572 mm). Cada sèrie de 
guies haurà d’estar paral·lela a la línia de falta, i cada guia haurà de ser uniforme, de 
forma circular i no podrà excedir ¾ polzades (19 mm) de diàmetre. 

9.7.3 En un punt 6-8 peus (1828–2438 mm) més enllà de la línia de falta i paral·lela a ella, es 
podrà estampar a la pista un màxim de 10 guies. Cada guia haurà de ser uniforme, de 
forma circular i no podrà excedir ¾ polzades (19 mm) de diàmetre. 

9.7.4 En un punt 12-16 peus (3658-4877 mm) més enllà de la línia de falta i paral·lela a ella, es 
podrà estampar a la pista un màxim de 7 referències. Cadascuna de les referències haurà 
de ser uniforme i podrà consistir en un o més dissenys en forma d'espiga, fletxa, diamant, 



79 
 

triangle o rectangle. La superfície total coberta per cada referència no podrà excedir 1 ¼ 
polzades (31,8 mm) en amplada i 6 polzades (152,4 mm) de longitud. Cada referència 
haurà de ser equidistant respecte a les altres i seguint un disseny uniforme.  

9.7.5 En un punt 33-44 peus més enllà de la línia de falta, hi podrà haver un màxim de quatre 
referències. Cada referència haurà de ser uniforme i no podrà ser més ample que un 
taulell ni més llarg que 36 polzades. 

9.7.6 Les senyalitzacions o marques hauran de ser de fusta, fibra o plàstic, i estaran alineades i a 
nivell amb les superfícies de la pista i de la zona d’aproximació. Quan les marques estiguin 
estampades, hauran de ser aplicades sobre la fusta i després cobertes amb laca o un altre 
material transparent que s’utilitzi normalment en el revestiment de les pistes. Totes 
aquestes instal·lacions d’un mateix establiment hauran de ser uniformes en el disseny i en 
les mesures , almenys cada parell natural de pistes.  

9.7.7 Per als Campionats Mundials de Bowling hi haurà d’haver una marca de referència en 
cada banda de la zona d’aproximació, a una distància de 12 i 15 peus (3658 i 4572 mm) de 
la línia de falta respectivament. 

 

9.8 PIT AREA 

9.8.1 Les especificacions detallades respecte al Pin Deck, canals, kickbacks, i amortidors es 
poden consultar al USBC Equipment Specifications Manual.  

 

9.9 DISPOSITIU DE PIN SETTING 

9.9.1 Tots els dispositius automàtics de pin setting hauran de ser provats i aprovats d’acord 
amb els procediments establerts. 

9.9.2 Han d’estar dissenyats per funcionar en totes les situacions que poden sorgir en les 
competicions autoritzades. 

 

9.10 REQUERIMENTS DE CONDICIONAMENT DE LES PISTES 

9.10.1 S’aplicaran els següents requeriments de condicionament de les pistes en totes les 
competicions dirigides o aprovades per el Bowling Mundial. 

9.10.2 S’utilitzarà el mateix tipus o marca d’oli/greixatge en tota l’amplada i llargada de la pista, i 
s’utilitzarà el mateix producte per a totes les pistes utilitzades en la competició. Hi haurà 
d’haver greixatge en tota la superfície de la pista. Com a directriu, la ràtio transversal d’oli 
hauria de ser 2.5:1.  

9.10.3 La distància màxima i mínima greixada, incloent la zona polida, no podrà ser menor de 33 
peus (10058 mm) ni major de 47 peus (14326 mm). Aquesta norma no s’hauria 
d’interpretar com que les distàncies recomanades són 33 o 47 peus. Qualsevol distància 
entre 33 i 47 peus pot ser utilitzada per greixar les pistes. Tots els tornejos i campionats 
utilitzaran els patrons i requeriments de condicionament de les pistes que apareixen en la 
secció 4.6. 
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10. ESPECIFICACIONS DELS PALS 
10.1 INTRODUCCIÓ 

10.1.1 En aquest capítol només es tracten les especificacions bàsiques. Per especificacions 
tècniques detallades i procediments d’anàlisis es pot consultar el USBC Equipment 
Specifications Manual.  

10.1.2 La Junta Directiva del Bowling Mundial està autoritzada a prendre accions finals sobre 
totes les disposicions contingudes en aquest capítol. 

 

10.2 MATERIAL 

10.2.1 Per ser aprovats, els pals hauran de ser d’auró nou i dur. 

10.2.2 Cada pal pot estar construït d’una peça o d’un laminat de dues o més peces, sempre que 
els pals compleixin amb les especificacions aquí exposades.  

10.2.3 Es poden utilitzar a les competicions del Bowling Mundial pals fabricats d’un material 
diferent que l’auró dur, sempre que aquests pals compleixin les especificacions tècniques i 
hagin estat provats en laboratori i aprovats.  

 

10.3 PES 

10.3.1 Cada pal amb el seu revestiment de plàstic ha de pesar no menys de 3 lliures i 6 unces 
(1531 g) ni més de 3 lliures i 10 unces (1645 g). 

10.3.2 Respecte als pals sintètics, s’establirà un límit de pes propi al moment de provar-los. 
L’interval de pes no pot excedir un total de 2 unces entre el mínim i el màxim, i tot pal 
fora d’aquest interval de pes no serà acceptat en una competició del Bowling Mundial. 

 

10.4 ACABATS 

10.4.1 Els pals d’una sola peça o varies peces laminades hauran de ser finalitzats amb uns 
acabats de fusta regularment acceptats, i el revestiment haurà de ser transparent (clar) 
i/o blanc amb l’excepció de les marques al coll del pal, símbols identificadors o noms. 
S’accepten els acabats estàndards de fusta de quatre mil·lèsimes (0,004) polzades de 
gruix. 

10.4.2 Els pals utilitzats en les competicions del Bowling Mundial només podran portar el nom i 
la marca comercial del fabricant o distribuïdor i hauran d’estar marcats amb USBC 
Approval.  

10.4.3 Excepte pel desgast raonable, les marques del coll i el color, els pals de cada conjunt 
hauran de ser uniformes en l’aparença, incloent els acabats i l’etiqueta.  

10.4.4 En tornejos aprovats es permet utilitzar pals de colors, sempre que tots els del conjunt 
siguin uniformes.  
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10.5 DISSENY I MESURES 

10.5.1 L’alçada de cada pal serà de 12 unces, més/menys 1/32 de polzada (380-382 mm). 

10.5.2 El major diàmetre és de 4,755-4,797 polzades (121-122 mm) a 4,5 polzades (114 mm) per 
sobre de la base. 

10.5.3 La part superior del pal tindrà un arc uniforme amb un radi de 1,273 polzades, més/menys 
1/32 de polzada (31,5-33 mm). 

10.5.4 L’acoblament de la base del pal ha de ser aprovat i fabricat d’acord amb les 
especificacions establertes en el USBC Equipment Specification Manual.  

 

10.6 MANTENIMENT DELS PALS 

10.6.1 Es permeten mesures com l’ús de llana d’acer o paper de vidre per eliminar la brutícia o 
estelles en la superfície, l’aplicació d’uns acabats suplementaris o el pegat dels 
revestiments de plàstic dels pals, sempre que aquestes pràctiques s’ajustin als 
procediments descrits al USBC Equipment Specification Manual.  

10.6.2 En cap moment es podrà pintar un pal o implementar-li uns acabats suplementaris que no 
hagin estat avaluats i aprovats.  
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11. ESPECIFICACIONS DE LA BOLA 
11.1 INTRODUCCIÓ 

11.1.1 En aquest capítol només es tracten les especificacions bàsiques. Per especificacions 
tècniques detallades i procediments d’anàlisis es pot consultar el USBC Equipment 
Specifications Manual.  

11.1.2 La Junta Directiva del Bowling Mundial està autoritzada a prendre accions finals sobre 
totes les disposicions contingudes en aquest capítol. 

 

11.2 MARQUES 

11.2.1 Qualsevol bola utilitzada en una competició del Bowling Mundial ha de tenir el nom del 
producte, així com el nom del fabricant i el número de sèrie, d’una manera que siguin 
clarament visibles en tot moment per a propòsits d’identificació.  

 

11.3 MATERIAL 

11.3.1 La bola ha de ser construïda d’un material sòlid, sense buits al seu interior i de composició 
no metàl·lica, excepte per les partícules reflectants que pugui tenir per a fins decoratius, 
sempre que aquestes partícules formin part de la pilota en el moment de la seva 
fabricació i es distribueixin uniformement seguint un patró. Aquest material haurà de ser 
distribuït de manera que no produeixi cap efecte sobre l’equilibri de la bola, i la quantitat 
total d’aquest material no podrà excedir ½ unça (14 g) per bola.  

11.3.2 Es prohibeix la introducció de metall o d’alguna altra substància que no sigui comparable 
al material original utilitzat en la fabricació d’una bola de bowling. De la mateixa manera, 
està prohibit alterar de qualsevol manera una bola de bowling amb el propòsit 
d’incrementar el seu pes o fer que perdi equilibri.  

11.3.3 No es pot col·locar cap material aliè a la superfície exterior de la bola.  

 

11.4 SUPERFÍCIE 

11.4.1 La superfície de la bola haurà d’estar lliure de depressions, forats i ranures de patró 
específic, excepte els forats utilitzats per agafar la bola, lletres i números identificadors, i 
marques causades per el desgast.  

11.4.2 Les imatges gravades a la bola no es consideren ranures de patró específic. 

11.4.3 Si la fricció de la superfície de la pilota es veu alterada per el polit, la superfície sencera de 
la bola haurà de ser polida.  
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11.5 PES I MIDA 

11.5.1 El pes de la bola no pot excedir les 16 lliures (7,25 kg). No hi ha un pes mínim. 

11.5.2 Una bola de bowling no podrà tenir una circumferència de més de 27,002 polzades (685,8 
mm) ni de menys de 26,704 polzades (678,3 mm). Els diàmetres corresponents són de 
8,595 polzades (218,3 mm) i de 8,500 polzades (215,9 mm) respectivament. 

 

11.6 DURESA 

11.6.1 La duresa de la superfície de les boles de bowling no podrà ser menor a 72 Duròmetres en 
temperatura ambient (20-25 graus).  

11.6.2 Es prohibeix l’ús de productes químics, dissolvents i altres mètodes per canviar la duresa 
de la bola després de ser fabricada.  

 

11.7 NETEJA 

11.7.1 Es poden utilitzar productes per netejar les boles, sempre que no afectin a la duresa de la 
bola i que s’extreguin totalment de la bola abans de realitzar el llançament.  

11.7.2 No es podrà utilitzar en cap competició del Bowling Mundial cap producte de neteja que 
no compleixi aquests requisits.  

 

11.8 DISPOSITIUS 

11.8.1 No es permet la instal·lació de dispositius en una bola, excepte un dispositiu que permeti 
canviar la mida dels forats per els dits, sempre que el dispositiu estigui fixat durant el 
llançament i no se’l pugui extreure de la bola sense destruir-lo.  

11.8.2 Es permetran els dispositius extraïbles, sempre que:  

 a) Aquests dispositius s’utilitzin per canviar el pam o la mida dels forats d’agafament de la 
bola.  

 b) Estiguin fabricats d’un material no metàl·lic.  

 c) Estiguin fixats durant el llançament. 

 d) No s’utilitzarà cap dispositiu amb el propòsit d’ajustar l’equilibri estàtic de la bola.   

 e) No es permetran buits a sota del dispositiu. 

 f) La densitat no podrà excedir els 1,5 grams per centímetre cúbic.  

 

11.9 AJUDES MECÀNIQUES 

11.9.1 El llançament de la bola de bowling haurà de ser realitzat en la seva totalitat a través de 
mitjans manuals, i no es podrà afegir o fixar cap aparell a la bola que es desprengui de la 
mateixa durant el llançament, o que sigui una part mòbil de la bola durant el llançament. 
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Com a excepció, un jugador podrà utilitzar un equipament especial per ajudar a agafar i 
llançar la bola si ha patit una amputació parcial o total de la mà. 

11.10 TAPS, DISSENYS I LOGOS 

11.10.1 Es poden inserir taps amb el propòsit de re-perforar la bola.  

11.10.2 Es poden incrustar dissenys a la bola per propòsits de guia, identificació o observació, 
sempre que aquests dissenys estiguin anivellats amb la superfície exterior de la bola. 

11.10.3 En tots els casos, no podrà haver-hi buits interiors. 

11.10.4 Els taps i els dissenys han d’estar fabricats d’un material similar a l’original de la bola, tot i 
que no és necessari que sigui exactament el mateix, i hauran de complir amb totes les 
altres especificacions de la bola. La densitat no podrà excedir els 1,5 grams per centímetre 
cúbic.  

 

11.11 ESPECIFICACIONS DE LA FABRICACIÓ 

11.11.1 Les especificacions de la fabricació de la bola, tals com la mida, rodonesa, duresa, radi de 
gir, coeficient de restitució o coeficient de fricció estan expressades en el USBC Equipment 
Specification Manual.  

 

11.12 ESPECIFICACIONS DE LA PERFORACIÓ 

11.12.1 Les limitacions següents regiran la perforació dels forats d’una bola. 

11.12.2 No hi podrà haver més de cinc forats per agafar la bola, i es limitaran a un forat per a 
cada dit i un per el dit polze, tots de la mateixa mà. El jugador no està obligat a utilitzar 
tots els forats a l’hora de realitzar qualsevol llançament. Qualsevol forat que no s’utilitzi 
per agafar la bola durant el llançament serà classificat com a un forat d’equilibri.  

11.12.3 Un forat d’equilibri no podrà tenir un diàmetre que excedeixi 1 ¼ de polzada (31,8 mm). 
(Incloent la superfície d’entrada)  

11.12.4 No més que un forat de ventilació per a cada dit i/o el forat per el dit polze que no 
excedeixi de ¼ de polzada (6,4 mm) de diàmetre. (Incloent la superfície d’entrada). 

11.12.5 Un forat per propòsits d’inspecció no podrà excedir 5/8 polzades (15,9 mm) de diàmetre i 
1/8 polzada (3,2 mm) de profunditat.  

 

11.13 EQUILIBRI 

11.13.1 Es permetran les següents toleràncies en l’equilibri de les boles de bowling utilitzades a 
les competicions aprovades.  

11.13.2 Pes de més de 10 lliures (4,53 kg). 

 a) No més de 3 unces (85 grams) de diferència entre la meitat superior de la bola (costat 
dels forats d’agafament) i la meitat inferior (costat oposat als forats d’agafament) 
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 b) No més d’una unça (28 grams) de diferència entre costat de l’esquerra i el costat de la 
dreta dels forats d’agafament.  

 c) No més d’una unça (28 grams) de diferència entre la meitat de la bola cap al costat del 
forat del polze i cap al costat dels forats d’agafament.  

 d) Una bola utilitzada sense cap forat d’agafament pot no tenir més d’una unça (28 grams) 
de diferència entre les dues meitats de la bola.  

11.13.3 Pes de 10 a 8 lliures (4,53 – 3,62 kg) 

 a) No més de dues (2) unces (57 g) de diferència entre la meitat superior de la bola (costat 
dels forats d’agafament) i la meitat inferior (costat oposat al dels forats d’agafament). 

 b) No més de tres quarts (3/4) d’unça (21 g) de diferència entre el costat de la dreta i de 
l’esquerra dels forats d’agafament, o entre els costats de davant i darrere dels forats 
d’agafament. 

 c) Una bola perforada sense forat del polze pot no tenir més de tres quarts (3/4) d’unça 
(21 g) de diferència entre qualsevol de les dues meitats de la bola. 

 d) Una bola perforada sense els forats d’agafament pot no tenir més de tres quarts (3/4) 
d’unça (21 g) de diferència entre qualsevol de les dues meitats de la bola.  

 e) Una bola utilitzada sense cap forat d’agafament pot no tenir més de tres quarts (3/4) 
d’unça (2 g) de diferència entre qualsevol de les dues meitats de la bola. 

11.13.4 Pes de menys de 8 lliures (3,62 kg) 

 a) No més de tres quarts (3/4) d’unça (21 g) de diferència entre la meitat superior de la 
bola (costat dels forats d’agafament) i la meitat inferior (costat oposat al dels forats 
d’agafament).  

 b) No més de tres quarts (3/4) d’unça (21 g) de diferència entre el costat de la dreta i de 
l’esquerra dels forats d’agafament, o entre els costats de davant i darrere dels forats 
d’agafament.  

 c) Una bola perforada sense forat del polze pot no tenir més de tres quarts (3/4) d’unça 
(21 g) de diferència entre qualsevol de les dues meitats de la bola. 

 d) Una bola perforada sense els forats d’agafament pot no tenir més de tres quarts (3/4) 
d’unça (21 g) de diferència entre qualsevol de les dues meitats de la bola. 

 e) Una bola utilitzada sense cap forat d’agafament pot no tenir més de tres quarts (3/4) 
d’unça (2 g) de diferència entre qualsevol de les dues meitats de la bola.  

 

11.14 ESPECIFICACIONS QUE HAN DE SER MESURADES EN TORNEJOS 

11.14.1 Pes brut. No pot excedir de 16 lliures (7,25 kg).  

11.14.2 Forats per propòsits d’agafar la bola. No en poden haver més de 5.   

11.14.3 Es permet un forat per a propòsits d’equilibri. No pot excedir 1 ¼ de polzada (31,8 mm) 
de diàmetre.  

11.14.4 Es permeten forats de ventilació per als dits i forat per el polze. No poden excedir ¼ de 
polzada (6,4 mm) de diàmetre. 
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11.14.5 Es permet un forat per propòsits d’inspecció. No pot excedir 5/8 de polzada (18,9 mm) de 
diàmetre i 1/8 de polzada (3,2 mm) de profunditat.  

11.14.6 Equilibri estàtic. Ha d’estar dins de les toleràncies especificades anteriorment.  

11.14.7 Duresa de la bola especificada anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



87 
 

 

 

 GLOSSARI 
 

Bowling Mundial / FIQ / WTBA 

El Bowling Mundial és des del Congrés de 2015 la organització reconeguda i acceptada com a 
òrgan mundial dels esports de bowling i per el propòsit dels seus Estatuts, del bowling tenpin.  

Fins al 2015, el nom de l’organització era Fédération International des Quilleurs.  

El WTBA (World Tenpin Bowling Association) va ser fins al 2015 l’òrgan responsable del bowling 
tenpin sota el FIQ.  

 

Federació 

La organització nacional en un país determinat. 

 

Zona 

Una àrea geogràfica, els límits de la qual estan definits per el Bowling Mundial.  

 

Bowling 

L’esport participant conegut com a bowling tenpin.  

 

Jugador de bowling 

Qualsevol persona que juga al joc del bowling tenpin.  

  

Membre 

Una associació nacional, congrés o federació a qui se li ha concedit l’afiliació al Bowling Mundial.  

 

Congrés 

L’òrgan que considera les legislacions, determina les polítiques i marca les directrius, a les seves 
Zones i a les seves federacions membres. Consta de delegats de les federacions membres reunits 
en una assemblea degudament convocada.  

 

Delegat 

Una persona autoritzada per una federació membre a ser el seu representant en un Congrés.  
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Junta Directiva 

L’òrgan de direcció, els membres del qual són escollits pel Congrés o designats d’acord amb els 
termes expressats en la Norma 1.7.  

 

Gènere masculí i femení 

El gènere masculí utilitzat en relació a qualsevol persona física (per exemple, en noms com el de 
membre, responsable, competidor, esportista, jugador, àrbitre, membre d’un jurat o en pronoms 
com ell, ells, als quals) s’entendrà que inclou també el gènere femení, excepte quan s’especifiqui 
el contrari.  


