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REGLAMENT CAMPIONAT DE CATALUNYA QUBICA AMF – CLASSIFICATÒRIA 
COPA DEL MÓN – APROVAT EN ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
20/06/2017 
 
PROVA DE REFERÈNCIA PER A LES SELECCIONS ABSOLUTES DE BOWLING 
TENPIN DE LA FCBB 2020 
 
 
 

Reglament i Bases de Competició 

 
1. Participació 

 
1.1. No existeix limitació d’edat 

 
1.2. La competició és oberta a tots els/les jugadors/es amb llicència de la FCBB 

corresponent a la temporada 2019-2020 
 

1.3. No seran elegibles per representar la FCBB a la final de la Copa del Món els 
jugadors i jugadores que hagin participat en competicions internacionals amb 
un altre federació en els darrers 3 anys. 

 
  

2. Sistema de joc de classificació 
 
2.1.Tots els/les participants, jugaran dues sèries de 6 partides, pel sistema americà de 
llançament. El canvi de pista serà a cada partida, els jugadors/es de l’esquerra es 
mouran dues pistes a l’esquerra i els jugadors/es de la dreta es mouran dues pistes a 
la dreta. Exemple: (1—11 / 2-4). Hi haurà sorteig de pistes a cada sèrie. Per la final 
fase 1, es jugarà per ordre de classificació, el canvi de pista serà a cada partida dues 
pistes a la dreta per tothom, la federació determinarà l’ordre de pistes. 
 
2.2. Es classificaran per jugar la final els 18 millors jugadors i les 6 millors jugadores a 
la suma de les 12 partides. 
 
2.3. En cas d’empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera 
partida. Si persisteix l’empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la 
penúltima partida i així successivament. 
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3. Final 
 
3.1. Final etapa 1: Els jugadors i jugadores classificats, jugaran una sèrie de 6 

partides acumulant els pals obtinguts a les sèries de classificació. 
 

3.2. Final etapa 2: Els 6 millors classificats masculins i femenins de la l’etapa 1 
s’enfrontaran tots contra tots, acumulant la totalitat dels pals aconseguits. Cada 
enfrontament es jugarà en un parell de pistes. 
 

3.3. En cada enfrontament, el jugador/a amb la millor classificació decidirà si 
comença o tanca la partida. El jugador/a obtindrà 20 pals de bonificació per 
enfrontament guanyat, 10 pals per enfrontament empatat i 0 pals per 
enfrontament perdut. 
 

3.4. En cas de retirada en algun enfrontament de la final, el jugador/a sense 
contrincant serà declarat guanyador de l’enfrontament. 

 
4. Desempats a la Final 
 
4.1. En cas d’empat a la final etapa 1, els empats es resoldran igual que a les sèries 

de classificació, en cas d’empat a la classificació final, els desempats es 
resoldran de la següent manera, 1) vencedor/a de l’enfrontament directe 2) el 
jugador/a que hagi obtingut menys bonificacions. 

 
5. Trofeus 
 
Copa als tres primers classificats de la final masculina i femenina. El campió i la 
campiona seran els representants de la FCBB a la 55a Copa del Món Qubica AMF, 
que se celebrarà a Palembang (Indonesia) del 16 al 24 de novembre. 
 
6. Horaris i dies de joc instal·lació  
 
6.1. Sèries de classificació  

 
Baix Bowling – Sant Vicenç dels Horts – Ctra. Sant Boi, 63-65  - 08620 
 
dimarts 10 de setembre de 2019, a les 21.00 h 
dijous 12 de setembre de 2019, a les 21.00 h 
dissabte 14 de setembre de 2019 a les 09.30 h   

      dissabte 14 de setembre de 2019, a les 13.000 h 
 
6.2  Final etapa 1 
 
Diumenge 15 de setembre de 2019 
 
09.00 h a 12.00 h (6 partides) 
 
6.3 Final etapa 2 petersen  
 
Diumenge 15 de setembre de 2019 
 
12.00 h a 12.30 h  - manteniment de pistes 
12.30 h a 15.00 h final petersen 5 partides 
15.00 h a 15.15 h – lliurament de trofeus 
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7. Inscripció i altres  
 

7.1. Preu de la inscripció 80€ 
 
7.2. Les inscripcions s’hauran de trametre en el full normalitzat i  a través del club, 

al correu gerència.fcbb@fcbb.cat, abans de divendres 6 de setembre. El 
pagament de les inscripcions el podeu fer al compte de la federació de la Caixa 
IBAN ES65 2100 0900 91 0209691981 fent constar el nom del club i concepte 

 
7.3. Tots i totes les participants hauran d’anar degudament uniformats amb l’equip 

del club. 
 

7.4. S’admetran inscripcions fora de termini, mentre hi hagi places vacants a les 
sèries, en aquest cas s’haurà de demanar per escrit a la FCBB 
 

7.5. La Federació es reserva el dret d’afegir o anul·lar sèries en funció de les 
inscripcions. 

 
 

8. Normativa aplicable 
  
  No està permès en el decurs de tota la competició,   fumar ni les begudes alcohòliques 

així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques. 
 
  És obligat l’ús de l’uniforme del club, no es permet l’ús de texans, als homes no se’ls 

permet l’ús de  pantalons curts. 
 

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu 
defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de 
normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB. 
 
Tota la informació la trobareu al web de la federació www.fcbb.cat  

 
Cordialment, 
 

 

 
 
Roser Romero  
Gerent 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2019 
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