
Tf. 650 985280

Uniformitat:                     

Arbitratges:

Direcció Esportiva:

 Organitzat pel CLUB BILLAR VIC  amb la col·laboració de l'Ajuntament de VIC i de la FCB

La Federació Catalana de Billar convoca a tots els jugadors amb llicència federativa catalana, temporada 2021- 2022

a participar en aquest torneig que es celebrarà els dies:

Premis:

Pre-Prèvies(3 de juliol de 2022), Prèvies(9 i 10 de juliol de 2022) Finals (16 i 17 de juliol de 2022)

Disposicions Circumstancials

Local de la prova:

CLUB BILLAR VIC- CARRER ARQUEBISBE ALEMANY, 24-26 BAIXOS. 08500 VIC 

Material de joc: 4 Taules Chevillote Prestige. Draps HRD Pro Rapid. Boles Dynaspher

Mecanisme de la Prova: Es jugarà una fase preliminar en la que es faran grups de tres jugadors, dels qual es classificarà el 

Del 181 fins al final: 30€ (organització i arbitratjes 10€)

campió per a la fase final. Els setze primers del rànquing quedaran exempts de la fase preliminar.

La fase preliminar es jugarà a 30 caramboles y la fase final a 40 caramboles, sempre amb la 

limitació de 50 entrades. La fase final es jugarà a KO directe segons l'acord de l'AGO del 6 de maig.  

Horaris i Grups: Veure la pàgina d'horaris i la de formació dels grups

S'encarrega l'organització

MIQUEL COSTA 

Fins el  26 de juny de 2022 a les 20.00 hores.  enviar un e-mail amb el comprovant de pagament i nom i cognoms a:

Quotes d'inscripció:

Terminis d'inscripció:

La quota d'inscripció dependrà de la posició del jugador a l’ùltim rànking publicat per la F.C.B.

Del nº 1 al 60: 40€ (organització i arbitratjes 10€) Els jugadors independents no gaudeixen de la 

bonificació del 50% abonant 80€, 70€ o 60€ inclosos 

els 20€ per a l'organització 

Del 61 al 180: 35€ (organització i arbitratjes 10€)

IV OPEN CIUTAT DE VIC  de TRES BANDES

ES02 0081 0056 9300 0158 6069

Polo, l'escut del club i pantalons, cinturó, mitjons i calçat tancat negres excepte la sola. Els jugadors hauran 

d'estar uniformats 15 minuts abans del començament del partit per poder tenir dret als 5 minuts d'entrenament.

c.billar.vic@gmail.com
Tots els jugadors abonaran la quota d'inscripció abans del 26 de juny de 2022 al nº de compte:

OBLIGATORI POSAR EL NOM, COGNOMS i CLUB DEL JUGADOR A LA TRANSFERENCIA BANCARIA. EL CLUB NO ES FARÀ RESPONSABLE 

DE LES INCRIPCIONS QUE NO ESTIGUIN CORRECTES.

1r: 25% de la recaptació.

2n: 16,66% de la recaptació

3r i 4t: 12,5% de la recaptació

c.billar.vic@gmail.com

5è, 6è, 7è i 8è: 6,25% de la recaptació

Millor classificat del 61 al 180: 4,16%

Millor classificat del 181 fins al final: 4,16%
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