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REGLAMENT 9a  LLIGA TEN PIN D’OR 2019/2020              

La Lliga Ten Pin d’Or està organitzada pel Club “JOVENTUT AL‐VICI, C.B.”  i  és homologada per 
la Federació Catalana de Bitlles  i Bowling. La  instal∙lació que acull  la competició és  la bolera 
Ilusiona del Centre Comercial Splau. 
 

SISTEMA DE JOC: Lliga de Parelles amb handicap, obert a jugadors/es amb llicència vigent de la 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling. S’admetran jugadors reserves que es poden incorporar 
en qualsevol moment, excepte en les 3 darreres jornades de la lliga. A cada jornada un jugador 
reserva de cada equip podrà jugar juntament amb els seus companys i a la mateixa pista però 
la seva puntuació només es tindrà en compte per la classificació individual de la jornada. 
 

El handicap es calcularà en funció dels resultats oficials publicats per la FCBB. Correspon al 75% 
arrodonit  a  pals  sencers  de  la  diferència  entre  210  i  la mitjana  consolidada  del  jugador.  El 
handicap ha de ser dins el rang [0..40]. La mitjana d’un jugador es determina en funció de les 
partides oficials publicades per la FCBB que s’hagin fet en el darrer any abans de la jornada en 
disputa. Per tenir una mitjana consolidada  les partides fetes durant aquest darrer any han de 
ser com a mínim 18. Mentre un  jugador no  tingui una mitjana consolidada, s’hi afegirà a  les 
partides que  tingui  fetes en el darrer any a  la  jornada  les que vagi  fent a  la  lliga. En aquesta 
situació, per la primera jornada jugada s’afegirien les pròpies partides de la jornada en el càlcul 
del handicap.  
 

Es jugarà setmanalment una jornada de la lliga (no es jugarà en festius ni en vigílies de festiu). 
El  nombre  de  jornades  es  determinarà  en  funció  dels  equips  inscrits  (per  exemple,  amb  8 
equips es  faran 4 rondes de 7  jornades). En cada enfrontament es disputaran 4 partides pel 
sistema  americà  de  llançament  i  en  el mateix  parell  de  pistes,  que  vindrà  determinat  per 
sorteig. 
 

PUNTUACIÓ EQUIPS: Cada equip  juga 4 partides en una  jornada. Les 3 primers partides són 
d’enfrontament contra un altre equip. La darrera partida és un enfrontament global entre tots 
els  equips.  En  totes  les  partides  sempre  cal  sumar‐hi  el  handicap  a  cada  jugador  per 
determinar els pals anotats. 
 
A la primera i a la segona partida es fan enfrontaments individuals entre els jugadors de cada 
equip. L’equip que a l’enfrontament figura a la dreta és el que canvia d’ordre els seus jugadors 
a  la segona partida, mentre que  l’altre equip manté  l’ordre dels seus  jugadors en totes dues 
partides. Cada enfrontament  individual guanyat dona 1 punt  (0,5 punts en  cas d’empat). Al 
final de la segona partida també es dona 1 punt addicional a l’equip que hagi fet més pals en la 
suma de les dues partides (0,5 en cas d’empat). 
 
La tercera partida és d’enfrontament de parelles entre els dos equips i dona 3 punts en cas de 
victòria (1,5 en cas d’empat). No hi ha cap restricció en l’ordre de joc dels dos jugadors de cada 
equip. 
 
La quarta partida és d’enfrontament global entre tots els equips de  la  lliga. Es donaran punts 
als 5 primers equips segons els pals anotats per cada equip. En concret, es donen 5 punts al 
primer equip, 4 punts pel segon, 3 punts pel tercer, 2 punts al quart i 1 punt al cinquè. En cas 
d’empat es reparteixen els punts que corresponguin a les posicions que ocupin. 
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PUNTUACIÓ  INDIVIDUAL:  A  cada  jornada  els  sis  primers  jugadors  que  facin més  pals  amb 
handicap a  la suma de  les 4 partides obtindran: 6, 5, 4, 3, 2  i 1 punts, respectivament. En cas 
d’empat es reparteixen els punts que corresponguin a la posició que ocupin. 
 

En finalitzar la lliga, els 8 jugadors que hagin fet més punts, jugaran la Final Individual a quatre 
partides pel sistema americà de  llançament, amb handicap  i començant de zero. En aquesta 
final  s’utilitzaran  4  parells  de  pistes,  a  raó  de  1  jugador  per  pista.  L’ocupació  de  les  pistes 
vindrà determinada per la posició en entrar a la final. Un sorteig establirà la pista imparell on 
ha de  jugar el primer  jugador classificat. A cada partida es canviarà de pista de  joc, de forma 
que cada  jugador s’haurà de moure 2 pistes a  la dreta. Un  jugador que no pugui assistir a  la 
final individual podrà ser substituït pel següent segons la classificació individual. 
 
ALTRES ASPECTES DEL REGLAMENT: 

 En cas d’empat al final de la lliga, guanyarà el que hagi fet més pals totals amb handicap. 

 En cas d’empat a la final individual, guanyarà el  que hagi fet la partida més alta. 

 En cas de manca d’algun  jugador,  l’equip contrari  jugarà  les partides  individuals contra  la 
mitjana  ‐10  pals  dels  jugadors  absents  que  tinguin més  partides  jugades  en  la  lliga.  La 
mitjana d’aquests jugadors absents és la utilitzada en el càlcul del seu handicap. 

 La incompareixença  sense  causa  justificada d’un  equip  complet,  representarà  la pèrdua 
dels punts de  la jornada  i  igualment s’haurà de pagar el preu de  la jornada. Si la causa és 
justificada els equips implicats es posaran d’acord entre ells per disputar la jornada abans 
de 2 setmanes. Les 4 últimes jornades no es poden aplaçar. 

 Per assolir qualsevol premi individual s’han d’haver jugat un mínim de 32 partides. 

 La màxima partida  individual amb handicap és 300. A efectes de suma de pals de  l’equip 
també es tindrà en compte aquest màxim de 300 que hi pot haver en una partida. 

 En  el  decurs  de  cada  jornada  de  la  lliga  no  està  permès  fumar  (tampoc  cigarretes 
electròniques) ni prendre begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes.  

 En quant a vestimenta no es permet l’ús de texans ni de pantalons curts pels homes. 
 
El Comitè de Competició integrat pels Srs. Joan Creus, Lluís Montfort i Jordi Ponsico resoldrà 
tot allò no previst en aquest reglament ni a la resta de la normativa vigent. 
 
COST I AJUTS: 

 Preu per jornada i equip = 42€ (21€ per jugador). La final individual no té cap cost per als 
jugadors.  Preu per jornada d’un jugador reserva que juga amb els seus companys = 16€. 

 Els  ajuts  en  cas  d’una  participació  de  8  equips  són  els  següents:  (en  cas  d’un  nombre 
diferent d’equips a la lliga es modificaran pertinentment):  

Premi Equip 1a posició:       200€   Premi Equip 5a posició:       120€ 
Premi Equip 2a posició:       150€   Premi Equip 6a posició:       110€ 
Premi Equip 3a posició:       140€   Premi Equip 7a posició:       105€ 
Premi Equip 4a posició:       130€   Premi Equip 8a posició:       100€ 

 
  Premi 1r Individual:        80€    Premi 3r Individual:        40€ 
  Premi 2n Individual:        60€    Premi 4t Individual:        30€ 
   
  Premi màx sèrie scratch indiv.:      20€    Premi màx sèrie scratch equip:      20€ 
  Premi màx sèrie hand. indiv.:      20€     Premi màx sèrie hand. equip:      20€ 
  Premi màx partida scratch indiv.:  20€    Premi màx partida scratch equip:  20€ 
  Premi màx partida scratch indiv.:  20€    Premi màx partida scratch equip:  20€ 
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  Premi per cada punt assolit:      0,35€ 
 
 

 En  finalitzar cada ronda el podi de  la classificació, tenint en compte únicament els punts 
obtinguts a la ronda, obtindrà ajuts segons s’estipula a continuació:  

Premi Equip 1a posició:       40€     
Premi Equip 2a posició:       30€   
Premi Equip 3a posició:       20€   
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