
   
 
 

ACORDS AGO 6 DE MAIG DE 2018 

 

1. Ajut per al primer classificat del rànquing de Tres Bandes de FCB per participar en una 

competició internacional, sempre que no rebi ajut de la RFEB. 

2. Al maig es passarà al cobro les llicències federatives i d’activitat física. 

3. Tots els clubs faran arribar a Federació durant el mes de maig un llistat dels socis que 

juguen a billar a les seves instal·lacions de forma més o menys regular, perquè els 

clubs estan obligats pel Decret de l’Esport Català a donar d’alta les llicències d’activitat 

física dels seus socis que no participen en competició federada. 

4. Abans de l’última setmana d’agost tots els clubs facilitaran a Federació un llistat de tots 

els socis amb dret a llicència. A mida que aquests entrin en competició passaran 

d’activitat física a llicència federativa. El club que no presenti el llistat no podrà fer 

inscripcions a competicions, ja que no estaran entrats els seus jugadors a la web. 

5. Draps: 

5.1. Tot el material s’haurà de recollir a federació unificant així les partides de draps i 

boles. 

5.2. Federació només tindrà Master Pro (sintètic), però la fàbrica accepta canviar-li al 

club aquest per l’EXEO (llana amb bandes sintètiques) abonant el club la 

diferència. 

5.3. L’empresa HRD fa d’sponsor de FCB per a l’organització de les finals. FCB 

subvencionarà tants draps i jocs de boles com taules faci servir el club per a la 

competició. 

5.4. Quan el club canviï els draps pel seu compte, és a dir, sense subvenció per part de 

la FCB, podrà fer servir qualsevol material homologat. 

6. Boles: FCB subvencionarà el model “Pro Cup” per a totes les disciplines. Quan el club 

compri el material pel seu compte, és a dir, sense subvenció de federació, podrà 

continuar fent servir les “de Luxe” o les “Tournament”. 

7. El número d’entrades al 47/2 a la 1a div serà de 25. 

8. Fases al KO: Quan s’arriba a la fase final dels opens, a la qual els partits són al KO, no 

es tornarà a refer l’ordre dels jugadors després de cada fase, sinó que cada jugador 

mantindrà l’ordre inicial que porta a setzens de final. Exemple: el jugador que va de 

núm. 5 a setzens de final, juga contra el 28. Si guanya anirà de 5 a vuitens i jugarà 

contra el 12. Si guanya jugarà a quarts contra el 4, etc. Així doncs, en el moment en 

que un jugador guanya a un altre que està per sobre seu al rànquing, agafa 

automàticament el seu número. En el cas anterior, si el 5 guanya al 4 a quarts, agafa 

el núm. 4 i juga semifinals contra l’1. Si abans, el 12 guanya al 5 a vuitens, agafa el 

núm. 5 i juga contra el 4 a quarts. 

9. Grups de 3: Quan es classifiquen 2 dels 3 jugadors per a la fase següent i per mantenir 

la classificació oberta i amb els 3 jugadors en competició, en la primera ronda jugaran 

els jugadors 2 i 3, com fins ara, però a la següent ronda s’enfrontaran el número 1 amb 

el guanyador i després amb el perdedor. Si només es classifica 1 dels 3 jugadors, 

continuarà com fins ara, i si no es classifiquen tots els segons, s’especificarà en la 

convocatòria. 

10. Armilla: S’elimina l’armilla a totes les competicions.  

11. S’adjudica a la SB Foment Molins l’organització de l’Open de desembre d’enguany per 

celebrar el seu 60 any. 
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12. Els calendaris continuaran tal i com estan establerts actualment, és a dir, l’Oficial 

inclourà totes les competicions que proclamen al campió de Catalunya, i el calendari 

no Oficial, “Autonòmic” a partir d’ara, inclourà tota la resta de la competició. 

13. A partir del dilluns 7 de maig de 2018 al calendari Oficial podran jugar els jugadors 

amb llicència federativa de la FCB així habilitats  pel rànquing català i qualsevol jugador 

amb llicència homologada per qualsevol de les federacions reconegudes per la FCB. 

Serà proclamat campió de Catalunya amb dret a l’ajut el primer jugador classificat amb 

llicència federativa catalana. Per l’altra banda al calendari Autonòmic podrà jugar 

qualsevol jugador de qualsevol federació reconeguda per la FCB que aboni la quota 

autonòmica de la Federació Catalana. 

14. Complint la resolució d'inconstitucionalitat del TC de data 12/04/18 sobre la llicència 

única, només homologarem les llicències dels jugadors que participin en competició 

oficial estatal o internacional. 

15. Malgrat que entenem que la resolució del TC ens dóna arguments per seguir defensant 

que FCB no ha de pagar la quantitat que reclama la RFEB, s’aprova, per tal de 

desbloquejar d’una vegada la situació actual, que FCB pagui els 9.720 euros a la RFEB, 

sempre que es descomptin les despeses de les dues últimes assemblees de la RFEB i 

les inscripcions abonades a la “Delegación Territorial” per poder fer ús del dret a vot 

en les eleccions a President de la RFEB, així com que es restitueixin els clubs a la divisió 

de la Lliga Nacional on estaven abans del 2 de setembre de 2017 i posar els jugadors 

catalans al rànquing que tenien, ja que van ser sancionats de manera il·legal. També 

s’aprova no cobrar aquestes homologacions als jugadors que no les van abonar, és a 

dir, als jugadors del calendari de lleure de la temporada 2016/17, perquè FCB assumirà 

aquesta quantitat. 

  

   

 

 

 

 

 


