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1. EL JOC 

1.1 El joc s’anomenarà Bitlles. 

Segons el territori on es jugui, i el seu costum i nomenclatura, es poden anomenar 

Birles, però mai com a diferenciació de les dues variants del joc. 

Segons la classificació de l’Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals el joc 

de les bitlles és un joc d’abatiment amb maces dins la família de les bitlles de sis i 

que es juga al sud oest de França (Quilles au maillet i Quilles de six), Asturies 

(Dexabolu), Catalunya (Bitlles/Birles), València (Birles), Aragó (Bolinches, Birles i 

Birlos), Cuenca (Billa), Castella Lleó (Bolillos) i Extremadura (Palillos) 

 

2. EL CAMPIONAT 

2.1 El Campionat BCT (Bitlles Camp de Tarragona) i BPE (Bitlles Priorat Ebre) està 

coordinat per la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles i organitzat pels equips que el 

conformen. 

2.2 El Campionat BCT i BPE se celebrarà en dissabte, diumenge o dia festiu a Catalunya. 

2.3 En el Campionat BCT i BPE podrà participar-hi mes d’un equip per cada poble. 

2.4 En el Campionat BCT i BPE hi podrà participar tota aquella persona que ho desitgi 

sense cap mena de distinció. Caldrà que estigui inscrita en algun dels equips 

participants. 

 

3. LES TIRADES DELS CAMPIONATS 

3.1  Els Campionats BCT i BPE s’organitzarà amb el sistema de tirada emprat per la FCB, hi 

haurà un equip a cada pista i els seus jugadors tiraran un darrera de l’altre. Les 

jornades finals s’organitzaran de la mateixa manera. 

3.2 Constarà de dues partides amb un descans de mitja hora entre cada una d’elles. 

3.3 Es considera una partida el fet de que el jugador faci nou tirades, dividides en tres 

rondes de tres tirades. 
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4. LES BITLLES 

4.1 En el campionat hi haurà les dues modalitats de bitlles que es juguen a les comarques 

de Tarragona, el model de la CIB i el model de la FCB. Cada modalitat mantindrà les 

seves característiques, definides per cada una de les associacions. 

 

5. LES PISTES 

5.1 El terreny ha de ser pla, preferentment de terra compactada.  

5.2 Les pistes tindran una amplada mínima de 1,6 metres 

5.3 Les pistes es marcaran amb les distàncies de les dues modalitats, tant en la distància de 

dones com en la d’homes. 

Model CIB     Model FCB 

Distància per a les dones   9 metres Distància per a les dones  9,5 metres 

Distància per als homes   11 metres Distància per als homes 11,5 metres 

En el moment de la tirada i segons la modalitat de les bitlles s’esborraran de la pista les 

línies de la distància que no pertoca a la modalitat. 

5.4 Es col·locaran sistemes de protecció darrera de la 

zona de plantada de bitlles per tal de que els bitllots 

no surtin disparats i protegeixin durant la tirada al 

plantador. 

5.5 Es col·locarà una taula cada dos pistes en la zona de 

tirada per tal de que els equips controlin la 

puntuació. Es deixarà una distància de com a mínim 

2 metres entre la línia de llançament i la taula 

d’anotació. La zona entre les pistes i les taules 

d’anotació no serà transitable, únicament s’hi podrà 

circular en sentit vertical (els jugadors de cada 

equip al llarg de la seva pista i seguint fins a la taula 

d’anotació), mai travessant els espais entre les 

taules d’anotació i les zones de tirada dels altres 

equips. 
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5.6 El poble organitzador designarà un àrbitre d’entre els seus membres per tal de 

controlar la tirada. 

5.6.1 L’àrbitre farà sonar el xiulet per indicar que la partida comença i 

successivament en cada una de les tirades per indicar que ja es pot iniciar el 

llançament dels bitllots, així com per indicar el moment en el que es pot 

procedir a la plantada de bitlles i a la recollida dels bitllots llançats. 

5.6.2 En el cas que algun bitllot d’un jugador vagi a parar al mig de la pista o li faci 

caure les bitlles d’un altre participant, els 2 jugadors afectats s’aturaran i 

esperaran a que la resta de participants acabin els seus llançaments. Llavors 

l’àrbitre indicarà que es restableixin les posicions dels bitllots i/o bitlles i que 

els 2 jugadors implicats acabin les seves tirades. 

 

6. ELS EQUIPS 

6.1 Els equips estaran formats per un màxim de 5 jugadors. A la tirada hi podran participar 

un nombre il·limitat de jugadors, els quals ho faran de forma “lliure”. 

6.2 Els equips podran participar en la tirada encara que no sumin el total de 5 jugadors. 

6.3 Els jugadors que comencin el campionat amb un equip, no podran participar a la 

competició com a jugadors d’un altre dels equips participants en la mateixa temporada. 

És a dir, si comencen el campionat com a membres d’un equip hauran d’acabar tota la 

temporada amb el mateix equip. 

6.4 Els equips estaran representats per un delegat/cap de colla que serà l’encarregat de 

treure el número en el sorteig de pistes, recollir les actes, informar a la taula de 

l’organització dels jugadors que participaran en la tirada lliure, d’informar als 

membres del seu equip de qualsevol indicació, normativa, etc. que l’organització li faci 

saber. 

Aquest delegat ho serà durant tota la temporada, sent possible la seva substitució tant 

de manera puntual en cas d’absència en alguna de les jornades, com permanentment 

en el cas de substitució per decisió de l’equip en qüestió. 
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7. ELS LLIURES 

7.1 Els jugadors que participin a la tirada lliure hauran d’agrupar-se en grups de cinc per a 

poder tirar a la mateixa vegada que els equips. Aquests grups podran estar formats per 

jugadors de diferents equips. 

7.2 Amb anterioritat a l’inici de la tirada els equips hauran de tenir preparada la llista de 

jugadors que tiraran de manera lliure. 

 

8. LA PUNTUACIÓ 

8.1 S’utilitzaran les dues formes de puntuació existents a les Comarques de Tarragona, a 

“bitlles” i a “punts”. 

 - A “Bitlles” 

 Es considerarà Bitlla el fet de fer caure cinc bitlles deixant-ne una de plantada, tant 

si és al primer, com al segon o al tercer bitllot. Si aquesta queda mig plantada es 

considerarà “Bitlla” o “Feta” quant l’espai deixat per la posició més oberta de la bitlla 

(des del cap de la bitlla al terra) sigui superior a la llargada del bitllot en el cas del 

model CIB. I sempre que el seu angle d’inclinació respecte al pla horitzontal sigui 

superior als 45o, o que la distància vertical entre el cap de la bitlla i el terra sigui 

superior a 37,5 cm en el cas del model FCB 

- A “Punts” 

Es contarà un punt per a cada bitlla caiguda, i en el cas de fer “Bitlla” es contaran 

dotze punts 

  Un bitlla caiguda         1 punt 

  Dues bitlles caigudes      2 punts 

  Tres bitlles caigudes       3 punts 

  Quatre bitlles caigudes      4 punts 

  “Bitlla” Cinc bitlles caigudes  12 punts 

  “llenya” Sis bitlles caigudes      6 punts 
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9. LA COMPETICIÓ 

9.0 Campionat Intercomarcal de Bitlles 

9.0.1 Aquesta temporada la competició comptarà amb 2 grups. Un grup de 8 equips que 

conformaran el campionat BCT i un altre grup de 6 equips que formarà el campionat 

BPE. 

9.0.2 Ambdós grups realitzaran una competició pròpia i autònoma tot i  la normativa de 

competició serà la mateixa per les dues. 

9.0.3 Els 3 primers classificats de les competicions BCT i BPE, i el campió de la TIB 

(Tirada Intercomarcal de Bitlles) es jugaran en 2 jornades el Campionat 

Intercomarcal de Bitlles. La resta d’equips de la BCT i BPE jugaran de manera 

paral·lela en les mateixes 2 jornades el Sots-campionat Intercomarcal de Bitlles. 

9.0.4 El Campionat Intercomarcal de Bitlles (cib)  i el Sots-campionat Intercomarcal de 

Bitlles (sib) es decidirà per punts totals acumulats pels equips en les 2 jornades (4 

partides) i els desempats es decidiran en primer lloc per bitlles totals realitzades, en 

segon lloc per jornades guanyades, en tercer lloc per partides guanyades, en quart 

lloc per partida amb major puntuació i si encara perdurés l’empat la Junta de la BCT 

i BPE decidirien per proposta i votació un nou sistema de desempat. 

9.0.5 El Campionat Intercomarcal de Bitlles repartirà al finalitzar la segona jornada final 

premis als 3 primers classificats. De la mateixa manera també es repartiran els 

premis als 3 primers classificats del Sots-campionat Intercomarcal de Bitlles. 

 

9.1 Per Equips – Campionat BCT i BPE 

9.1.1 Es disputaran un número determinat de jornades segons el que s’acordi abans 

d’iniciar cada temporada. En la  temporada 2019/2020 s’estableixen 7 jornades per 

cada grup. 

9.1.2 S’assignaran punts pel campionat segons la posició que cada equip aconsegueixi a 

cada jornada. La posició es determinarà segons la suma de les puntuacions de les 2 

partides que es realitzaran a cada jornada. A continuació s’exposa la taula de punts 

segons la posició: 
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1r classificat:    10 pts 

2n classificat:      8 pts 

3r classificat:      6 pts 

4t classificat:     5 pts 

5è classificat:     4 pts 

6è classificat:     3 pts 

7è classificat:     2 pts 

8è classificat:     1 pts 

Hi haurà una bonificació d’1 punt a l’equip que aconsegueixi més punts en cada una 

de les 2 partides que es realitzaran a cada jornada. 

9.1.3 En el cas de que es produeixi un empat a punts segons les puntuacions de la taula 

anterior, quedarà per davant l’equip que més bitlles acumuli. En segon lloc trencaria 

l’empat l’equip que més punts de les tirades aconsegueixi. Si continua l’empat 

quedarà per davant l’equip que més vegades hagi quedat en primera posició en les 

jornades disputades. En cas de continuar l’empat es compararien les segones 

posicions, les terceres i així successivament fins a desfer l’empat. 

9.1.4 Al final de la competició s’entregarà la copa al primer classificat de cada grup.  

 

9.2 Individual BCT – BPE – Campionat Intercomarcal de Bitlles 

9.2.1 A la vegada que es disputin les competicions per equips es realitzarà a nivell 

individual, tant pels jugadors que formin part dels equips com pels que juguin en la 

modalitat lliure, els campionats individuals de la BCT i BPE.  

9.2.2 En l’individual la posició dels jugadors a la classificació es determinarà segons la 

mitjana de punts. Sent el que tingui la mitjana més elevada el que ocupi la primera 

posició. 

9.2.3 Per poder validar  les mitjanes individuals, el jugador haurà d’haver puntuat com a 

mínim en la meitat més una de les partides disputades. En la quarta temporada es 

disputaran un total de 14 partides en el total de les jornades de la BCT i BPE, pel que 

el mínim per poder classificar pel campionat individual serà de 8 partides. 

9.2.4 Al final de temporada la primera dona i el primer home de la classificació 

individual rebran les copes corresponents.  

9.2.5 També es repartirà un trofeu al jugador que faci la puntuació màxima en una 

partida (90 punts). Aquesta copa s’entregarà en la mateixa jornada i se 

n’aconseguiran tantes com vegades s’aconsegueixi realitzar 90 punts en una partida. 
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9.2.6 Una vegada acabades les competicions de la BCT i BPE els jugadors participaran en 

les 2 jornades finals que decidiran les competicions per equips (cib i sib). Els 

jugadors acumularan les puntuacions obtingudes a la BCT i BPE a les que 

aconsegueixin a les 2 jornades finals i així optaran al Campionat Individual 

Intercomarcal de Bitlles. Igualment es decidirà per la mitjana global de puntuació. 

9.2.7 Al final de la segona jornada final s’entregaran els premis a les 3 primeres dones i 

homes de la classificació. 


