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A/ Clubs Federats 
 
Assumpte:  COMUNICAT FCBB COMPETICIONS TEMPORADA 2019-2020 
 
En virtut de l'habilitació acordada per l'Assemblea General de la Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling, que autoritza la Junta Directiva de l'entitat a efectuar els canvis escaients en el 
calendari de competició, aquesta, en reunió celebrada el dia 2 de desembre, va acordar, 
cancel·lar definitivament d’acord amb la Resolució SLT 2983/2020, de 21 de novembre, que 
permet l’obertura dels clubs i instal·lacions a l’aire lliure, a partir del dilluns 23 de novembre, 
manté l’ajornament de totes competicions previstes d’arreu de Catalunya. Aquesta restricció 
inclou totes les competicions organitzades tant per la FCBB com pels clubs.  
  
Tenint  en compte, i sempre que l’evolució de l’actual crisi sanitària ho permeti, fins al tram 4 
(que entraria en vigor el dia 4 de gener de 2021) no estaria permès reprendre l’activitat 
esportiva competitiva; la Federació Catalana de Bitlles i Bowling ha decidit cancel·lar i donar 
per finalitzat el calendari de competicions oficials corresponents a la temporada 2019-2020.  
  
Competicions cancel·lades definitivament: 
 
Màster de bowling 
Campionat de Catalunya Individual infantil de bitlles catalanes 
Campionat de Catalunya Individual absolut i sub 25 de bitlles catalanes 
Campionat de Catalunya de Clubs de bitlles catalanes  
Màster de bolos leoneses 
 
En la mateixa reunió es van aprovar els nous calendaris de bitlles catalanes i de bowling 
corresponents a la temporada 2020-2021, tot i que queden sotmesos a possibles canvis a 
causa de l’evolució de la pandèmia. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
Joan Ricart i Aguilà 
President 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
 
Barcelona, 3 de desembre de 2020 
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