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1 Reglament de la Lliga de les 4 Modalitats 

 

 

REGLAMENT DE LA LLIGA 

DE LES 4 MODALITATS 

 
 
Article I DENOMINACIÓ 

La LLIGA DE LES 4 MODALITATS és una lliga per equips que es juga a les modalitats 

de Lliure, Quadre 47/2, Banda i Tres Bandes. 

 

Article II CALENDARI 

1. El calendari d'aquesta Lliga el determinarà la Direcció Esportiva de la 

Federació Catalana   de Billar. 

2. Els partits es jugaran anada i tornada, respectivament a cada Club. 

3. Les jornades es jugaran els diumenges, no obstant, de comú acord, els equips 

podran  avançar el partit. 

4. L’ajornament dels partits de lliga haurà de ser aprovat per part del Comitè 

Esportiu        de la FCB i complir les següents condicions: 

a) Tenir dos o més jugadors dels quatre titulars inscrits d'un equip afectats per 

una  altra competició oficial. 

b) Notificar amb 72 hores d’antelació. 

c) Donar la nova data per al partit. 

La FCB notificarà l’ajornament a la resta dels equips del grup. 

En el cas que no hagi acord entre els equips implicats, l’enfrontament es jugarà el 

dia  anterior, dissabte, a partir de les 10:00 hores. 

5. L'horari de començament dels partits en diumenge és a les 10:00 hores. 

 
Article III DIVISIONS 

La Direcció Esportiva de FCB estructurarà la Lliga en divisions, i cadascuna tindrà 

les  seves fases d’ascens i descens. 

• Divisió d'Honor. 

• Primera Divisió. 

• Segona Divisió. 

• … 

• Divisió de l'Amistat. En aquesta divisió només poden participar els jugadors 

que tinguin fins a un 3,000 de mitjana a la Lliure, fins a un 2,500 al Quadre 

47/2, fins a un 1,200 a la Banda i fins a un 0,450 a les Tres bandes. Els jugadors 

d’Honor i 1a divisió de Tres Bandes no podran jugar a cap modalitat. 
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Article IV MECANISME DELS PARTITS i DISTÀNCIES 

1. El capità de cada equip, abans d'iniciar l'enfrontament entre els dos equips, 

intercanviarà amb el capità de l'equip contrari i en sobre tancat, la composició del 

seu equip  i la modalitat de joc de cada jugador. 

2. L'ordre de la modalitat a jugar vindrà donada pel nombre de taules de billar de 

que l'equip local disposi, tenint en compte que l'ordre prioritari és LLIURE, TRES 

BANDES,    BANDA i QUADRE. 

Val a dir que s'hauria de tenir en compte les necessitats de presència per causes 

justificades dels components de cada equip i que els dos capitans hauran de 

resoldre    a l'inici del matx. 

En el cas de no arribar a un acord satisfactori, es tindrà en compte l'ordre 

prioritari esmentat anteriorment i es farà constar en l'Acta de l'encontre totes les 

qüestions indicades. 

3. Cada jugador podrà jugar, a conveniència del seu Club, a una sola modalitat, i en 

la      Divisió l'Amistat sempre que la seva mitjana li permeti. 

4. En la Divisió l'Amistat, si un jugador participa en alguna modalitat que no li 

correspon,    se l'hi donarà el partit com a perdut. 

5. En les lligues, les faltes d'un jugador per incompliment de qualsevol normativa 

afectaran només al seu partit. 

6. Per a les distàncies, veure quadre al calendari de la temporada. 
 

Article IV PUNTUACIÓ 

1. Cada partida disputada individualment, atorga dos punts parcials al guanyador i 

zero  punts al perdedor. En cas d'empat, un punt parcial a cada jugador. 

2. L'equip que més punts parcials aconsegueixi obtindrà tres punts de matx, i el 

que    menys zero punts; en cas d'empat, un punt de matx per cada equip. 

Article V CLASSIFICACIONS 

Fases de grups 

1. La classificació s'establirà per punts de matx. 

2. En cas d'empat a punts de matx entre dos equips: 

a) Diferència de punts parcials. 

b) Enfrontament directe. 

c) Diferència de caramboles en las modalitats empatades. 

d) Un nou enfrontament a KO directe. 

 

3. En cas d'empat a punts de matx entre tres o més equips: 

a) Diferència de punts parcials totals. 

b) Enfrontament directe (punts aconseguits). 

c) Diferència de punts parcials entre ells. 
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4. Les finals de les divisions amb dos grups es jugaran amb semifinal creuada i final. 

5. El primer classificat de cada divisió tindrà dret a organitzar la fase final. En cas 

de que refusi, aquesta opció passarà al següent classificat. 

Fases a KO 

1. En cas d'empat, es decidirà mitjançant un nou enfrontament al finalitzar el partit 

de tornada en el mateix Club i anant cada jugador al 20% de la distància 

establerta. 

2. En aquest cas, cap jugador pot canviar de modalitat. 

3. En cas de nou empat, es repetirà el procediment a una sola entrada fins 

aconseguir un guanyador. 
 

Fase d’ascens 

1. Entre les divisions es jugarà una fase d'ascens i descens: 

a) El primer classificat d’una divisió pujarà automàticament a la superior. 

b) L'últim classificat d’una divisió baixarà automàticament a la inferior. 

c) El segon classificat d’una divisió i el penúltim de la superior jugaran un 

enfrontament d'anada i tornada per decidir qui jugarà a cada divisió la 

temporada següent. 

2. En la Divisió de l'Amistat es jugarà una fase de seus per determinar la 

classificació final. Aquesta fase la jugaran tants equips de cada grup com sigui 

necessari per organitzar la fase de seus depenent del total de grups inscrits cada 

temporada. 

 

Article VI L'EQUIP 

1. Els equips estaran formats per un mínim de 6 jugadors titulars i la resta seran 

reserves, en el ben entès que cap jugador podrà participar en més d'una 

modalitat en la mateixa confrontació. 

2. Els clubs inscriuran en una única llista tots els jugadors que volen participar en la 

Lliga de Quatre Modalitats i la Federació els col·locarà per ordre de rànquing de 

manera que si hi ha més d'un equip: 

– De la llista d'inscrits, el primer jugador de cada modalitat segons el rànquing, 

només podran jugar a l'equip A. 

– Els segons jugadors de cada modalitat segons el rànquing, podran jugar com 

a reserves de l'equip A, seran titulars de l'equip B, però no podran jugar a 

l'equip C  i consecutius. 

– Els tercers jugadors de cada modalitat segons el rànquing, podran jugar com 

a reserves dels equip A i B, seran titulars de l'equip C, però no podran jugar a 

l'equip   D i consecutius [AGO 02/06/19]. 

3. Per jugar les lligues, tan la de Tres Bandes com la de les 4 Modalitats, s'admetrà 

fitxatges, però només podrà jugar un jugador fitxat per un club en una mateixa 

jornada. Aquests jugadors fitxats per una lliga continuaran representant el seu 

club d'origen en la resta de competicions. L'admissió de nous jugadors, haurà 
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d'ésser presentada la FCB una setmana abans del seu debut a la Lliga. 

S'admetran fitxatges d'altres clubs només durant la primera volta, i sempre i quan 

no hagin jugat cap partit de lliga. S’admetran fitxatges d’altres Comunitats i Països 

només durant la primera volta. 

4. Només es podran incorporar nous jugadors, siguin fitxatges o no, durant la 

primera    

 

Article VII VESTIMENTA DEL EQUIP 

1. Polo de màniga llarga o curta, pantaló negre, mitjons negres, cinturó negre i calçat 

tancat negre excepte la sola, escut del Club i/o de la FCB. Tots els jugadors de 

l'equip estan obligats a lluir la mateixa vestimenta. 

2. Pel que fa la publicitat en la vestimenta, ens remetem a la normativa de la RFEB: 

«Reglamentos Deportivos de la RFEB» (Reglas de Organización) 

ART. 7. PARTICIPACIÓN 

5. En cuanto a la publicidad en la indumentaria del jugador, se regula lo 
siguiente: 

a) Los jugadores tienen el derecho a lucir publicidad de sus patrocinadores 

respetando la zona izquierda del pecho donde deberá lucir el escudo del 

Club, FFTT o AATT de la CEP a que pertenezca o el de la RFEB si le 

corresponde. 

b) La manga derecha (izquierda para los jugadores zurdos), queda 

reservada para la inserción de publicidad del patrocinador del campeonato, 

derecho que le corresponderá al organizador del mismo, no obstante, si 

dicha publicidad contraviniera directamente a la que luciera el jugador, 

únicamente se lucirá la del jugador. 

c) En los casos en que el jugador esté representando al Equipo Nacional, o 

bien se esté utilizando el equipamiento oficial de la RFEB (si es que este 

derecho le asiste al jugador), sólo podrá llevar la publicidad determinada 

por la RFEB, admitiéndose la publicidad propia del jugador (sólo en 

Competiciones Nacionales) sobre el brazo derecho (del izquierdo si es 

zurdo), sobre una cuadrícula de 50 cm2, y siempre dejando espacio para una 

superficie similar bajo la misma para colocar la posible publicidad del 

organizador. 

 

Article VIII INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS 

1. Cada entitat podrà inscriure un equip per divisió, excepte a l’última on podrà 

inscriure tants equips com desitgi respectant la norma de tants equips com a 

taules tingui el  club fins a un màxim de 4 equips. 

2. El tancament d'inscripcions el determinarà la Direcció Esportiva de la Federació 

Catalana de Billar. 

3. La inscripció es farà a la pàgina web de la FCB seguint les instruccions que 

s'indiquin a aquest efecte. L'incompliment de les instruccions per a la correcta 
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inscripció de l'equip anuŀlarà la mateixa. 

 

Article IX SISTEMA DE COMPETICIÓ 

1. Si una divisió té un grup únic, jugaran tots contra tots. 

2. Si una divisió té més d'un grup, es jugarà una Fase de grups i la Fase final. A la 

Fase de grups jugaran tots contra tots dins del mateix grup, classificant‑se 

tants equips de cada grup com sigui necessari per organitzar la Fase final, 

depenent del total de   grups inscrits cada temporada. 

3. Els grups seran de 6 equips màxim, si és possible, i a l’última divisió es tindran 

en compte les zones geogràfiques per a la seva formació, evitant que els 

finalistes de la  temporada anterior coincideixin en el mateix grup. 

4. En el cas de produir‑se una baixa durant la primera volta de la Lliga, 

s’anul·laran totes les partides de l'equip en qüestió. Si es dóna de baixa durant 

la segona volta, és mantindran els resultats de la primera volta, i s’anul·laran els 

de la segona. 

5. Dos incompareixences d’un equip dins la temporada o abandonament de la 

competició representarà per aquest equip quedar fora de la Lliga una 

temporada. 

6. L'equip que no es presenti sense avisar, perd l'enfrontament per 8 a 0 i se li 

apliquen 3 punts de penalització de forma immediata. L’equip que no es 

presenti avisant, perd l’enfrontament per 8 a 0 i se li apliquen 1 punt de 

penalització de forma immediata. 

 

 

Article X EL DIRECTOR ESPORTIU 

1. El Director Esportiu es la persona assignada pel Club local per dirigir la 

confrontació i fer complir el Reglament. 

2. Les seves obligacions son: 

a) Anunciar en el Club la confrontació, amb data i horaris, i si es possible en els 

mitjans de difusió locals. 

b) Designar els àrbitres que han de dirigir les partides. 

c) Els àrbitres hauran d'actuar uniformats amb el polo del club o l'uniforme dels 

àrbitres catalans, és a dir, polo d’un sol color  i escut de la Federació. 

d) Designar els encarregats de portar els fulls i els marcadors. 

e) Constatar que la participació dels jugadors sigui ajustada a les Normes 

Reglamentades: ordre de jugadors, uniforme esportiu, etc. 

f) Comprovar que el material de joc sigui el reglamentari. 

g) Introduir els resultats on-line a la pàgina web de la FCB. Si per algun 

imprevist es tallés la connexió, caldrà comunicar els resultats i/o la incidència 

via correu electrònic a la FCB abans de les 24:00 h del diumenge. 
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Article XI JUGADORS 

Per participar, els jugadors hauran de reunir les condicions següents: 

1. Estar en possessió de la LLICÈNCIA FEDERATIVA en vigor. 

2. Estar inclòs en la llista de jugadors que integren la plantilla del Club enviada a la 

FCB. Aquesta relació serà revisada i penjada posteriorment a la web per la FCB. 

3. Participar equipat amb l'uniforme del Club. 

4. Si un jugador comença la temporada esportiva en un Club, no podrà canviar de 

Club en tota la temporada. 

5. Cada Club podrà fer fitxatges però només podrà jugar un dels jugadors fitxats per 

un club en una mateixa jornada. 

 
Article XII MATERIAL ESPORTIU 

1. Es recomana que tots els Clubs participants utilitzin draps en immillorables 

condicions. És obligatori dur a terme dos canvis de draps per temporada com a 

mínim. 

2. A començament de temporada, els clubs hauran de disposar almenys de dos 

jocs de boles noves  que es podran fer servir tant per a la competició de Tres 

Bandes com per la de Jocs de Sèrie.  

3. Marcadors visibles pel públic i jugadors. 

4. Cadires i taules pels jugadors, separades del públic. 

 
Article XIII L'ACTA 

1. Acabada la confrontació, el Director Esportiu introduirà els resultats en el 

sistema on-line de la pàgina web de la FCB, com ja s'ha indicat en l'Article X.2.g. 

No comunicar a temps (abans de les 24:00 h del diumenge) els resultats a la 

FCB, comportarà la penalització d'un punt de matx per a l'equip. 

2. A l'apartat d'observacions s'hauran d'anotar les reclamacions o anomalies, si 

n'haguessin. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

La normativa de la RFEB s'aplicarà sempre que no contravingui les disposicions 

d'aquest  reglament. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

          Xavier Fonellosa 

                  President FCB 


