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Joventut Al-Vici C.B. 
IX Torneig Social 2018-2019 
 

Del 25 al 30 de setembre de 2018 
 
 

VI Trofeu Vila Sant Vicenç dels Horts 
 
Torneig de bowling obert a parelles de jugadors i amb  handicap 
pels resultats, homologat per la FCBB per als jugadors catalans  i 
organitzat pel Joventut Al-Vici C.B. amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, de la Federació Catalana de 
Bitlles i Bowling, i de Baix Bowling. 
  
 
  

1. Participació 
  
1.1. La competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicència federativa. 

 
1.2. Les parelles podran ser mixtes i estar formades per jugadors de diferents 
clubs i federacions. 

 
  

2. Sistema de joc de classificació 
  
2.1. Totes les parelles jugaran 1 sèrie de classificació de 6 partides dividides en 
dos blocs   de 3 partides. La pista on jugarà cada parella es determinarà per 
sorteig. Al final de cada partida es  canviarà de pista. Las parelles en pistes 
parells canviaran dues pistes a la dreta; les parelles en pistes imparells 
canviaran dues pistes a l’esquerra. Les sèries de repesca, seran de 3 partides i 
il·limitades.  Cada  sèrie  de  repesca podrà substituir qualsevol de les sèries de 
3 partides anteriors. Per a la classificació comptaran les 2 millors sèries de 3 
partides de la parella. 
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2.2.  S’aplicarà el handicap d’acord amb els resultats oficials de la FCBB  
corresponents a la temporada 2017-2018,  amb un mínim de 18 partides. En 
cas de no tenir el mínim de partides exigides, s’aplicarà el handicap resultant de 
les partides que compten per a la classificació del torneig. Els  jugadors/es  de  
fora de Catalunya hauran d'acreditar la seva mitjana amb un certificat de la 
federació que representen. En cas de que no ho facin, també se’ls aplicarà el 
handicap resultant de les partides que compten per a la classificació del torneig. 
  
2.3. Es classificaran per jugar la fase final les 12 millors parelles a la suma de 
les 6 millors partides (2 sèries de 3 partides). 
 

2.4. En cas d’empat es classificarà la parella amb la millor puntuació en la 
darrera partida, si persisteix l’empat es classificarà la parella amb la millor 
puntuació de la penúltima partida i així successivament. Si tot i així persistís 
l’empat és classificarà la parella amb el handicap més baix. 
 
 

3. Fase Final  
 

3.1.   Semifinal Petersen: Els 12 equips classificats per a la fase final es 
dividiran en dos grups: 

 El grup A el formaran els equips classificats en els llocs parells de la 
classificació (2,4,6....). 

 El grup B el formaran els equips classificats en els llocs senars de la 
classificació (1,3,5...). 

S’enfrontaran totes les parelles de cada grup entre si a 1 partida. Cada 
enfrontament es jugarà en un parell de pistes. 
 

3.2.   Cada   parella   sortirà   amb   el   50%   dels   pals   obtinguts   en   les   
sèries   de   classificació.  En   cada enfrontament  l’equip  guanyador  obtindrà  
50  pals  de  bonificació,  i en  cas  d’empat  25  pals.  Les  partides  que amb 
handicap estiguin entre 400 i 420 pals es bonificaran amb 10 pals, les que 
estiguin entre 421 i 440 pals tindran 15 pals de bonificació, i les partides de 441 
en endavant tindran 25 pals de bonificació.  
 

3.3.   En   cas   de   retirada   d’un   equip   en   la   final,   l’equip   sense   
contrincant serà declarat guanyador de l’enfrontament. Si la incompareixença 
és d’un jugador, el jugador present, podrà jugar les seves partides per la seva 
individual sense puntuar. L’organització posarà un acompanyant per mantenir el 
ritme de la competició. 
 

3.4.  Final: Els equips s’enfrontaran a una partida partint de zero de la següent  
manera: l’equip 1r classificat del grup A contra l’equip 1r classificat del grup B 
per a la primera i segona posició; l’equip 2n classificat del grup A contra l’equip 
2n classificat del grup B per a la tercera i quarta posició; i així successivament. 
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Ordre de pistes per la final 
  

FINAL 

Pista  Equip  Equip  Pista 

6  1er A  vs 1er B  5

4  2on A  vs 2on B  3

7  3er A  vs 3er B  8

1  4rt A  vs 4rt B  2

12  5è A  vs 5è B  11

9  6è A  vs 6è B  10

  
 
 

4. Instal·lació de joc, sèries i horaris 
 

4.1. Instal·lació de joc: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 Sant 
Vicenç dels Horts (Centre Comercial la Vailet) 

 
 

4.2. Sèries de classificació i repesca 
 

Dimarts 25 de setembre 
S1 21.00h 
Dimecres 26 de setembre 
S2 21.00h 
Dijous 27 de setembre 
S3 21.00h 
Dissabte 29 de setembre 
S4 9.30h 
12.30h a 13.00h Manteniment de pistes 
S5 13.00h 
 

Per poder celebrar una sèrie hi ha d’haver un mínim de 6 parelles inscrites. 
L’organització es reserva el dret d’afegir o cancel·lar sèries en funció de les 
inscripcions. 
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4.3. Horaris de la fase final 
 

Diumenge 30 de setembre 
 

10.00h a 12.30h Semifinal Petersen (5 partides) 
12.30h a 12.45h Descans 
12.45h a 13.30h Final (1 partida) 
13.35h a 14.00h Lliurament de premis i trofeus 
 
5. Inscripcions 
 

5.1. Les inscripcions s’efectuaran per escrit a l’adreça electrònica 
bowling@javcb.cat fins el 21 de setembre de 2018. També  s’admetran  
inscripcions  al  telèfon  685 531 251  (Jordi Tubella). El  preu  de  les 
inscripcions és de 90€ per parella i sèrie de classificació (6 partides). El preu per 
sèrie de repesca és de 40€ per parella (3 partides). 
 
5.2. Els jugadors de fora de Catalunya tindran preferència en les sèries 
classificatòries del dissabte 29 de setembre, per motius de desplaçament. En  
les  sèries  de repesca es donarà prioritat a las parelles que menys repesques 
hagin fet.  
 
5.3.  L’organització admet reserva prèvia d’una sèrie de repesca abans de  
l’inici de la competició. Un cop començada la competició només és permetrà 
tenir dues sèries reservades. 
 

5.4.  L’organització permet jugar sèries de repesca en qualsevol jornada, 
sempre que hi hagi pistes lliures, però prioritzarà las sèries de classificació a les 
sèries de repesca. 
 
6. Normativa aplicable 
 

6.1. Si un equip no es presenta a una de les sèries de classificació, sense  
haver justificat amb anterioritat i per escrit a l’organització l’absència, haurà 
d'abonar el import de la inscripció. 
 

6.2. La retirada d’un equip en qualsevol fase de la competició, sense   
justificació degudament acreditada per escrit a l’organització, implicarà la 
pèrdua de qualsevol  premi o ajut al qual poguessin tenir dret. 
 
6.3. Tots els participants hauran de vestir l’uniforme del seu club, no sent 
permès l’ús de pantalons texans. Tampoc es permeten pantalons curts en els 
homes. 
 
6.4. En el decurs de totes les proves del torneig no està permès fumar (tampoc 
cigarretes electròniques) ni prendre begudes alcohòliques, així com jugar sota 
els seus efectes. 
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En tot allò no previst en el present reglament s’aplicarà, la normativa de la 
World Bowling (WTBA), i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments 
de la federació referits al bowling i resta de normativa general aplicable a les 
competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
 

7. Premis 
 
6è Trofeu Vila Sant Vicenç dels Horts a la parella Campiona per 
gentilesa de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i trofeus a les 
parelles classificades en 2n i 3r lloc. 
 

Ajuts per despeses de competició (1) 

Posició  Ajut 

1  800 

2  400 

3  200 

4  100 

5  90 

6  85 

7  80 

8  75 

9  70 

10  60 

11  50 

12  40 

Millor repesca 50 

 
(1) Els ajuts s’han calculat amb una participació mínima de 35 parelles 

i 27 repesques. En cas de no arribar a aquesta participació els 
ajuts es modificaran proporcionalment a la participació real. 
 

 
 

Sant Vicenç dels Horts, 10 de juliol de 2018 


