FCB, a Barcelona a 21 de febrer de 2019

REGLAMENT DE LA COPA CATALANA
INTERCLUBS PER EQUIPS A TRES
BANDES
Article I DENOMINACIÓ
Amb el nom de Copa Catalana Interclubs per Equips a Tres Bandes, es denomina a
la competició per equips posterior a la Lliga Catalana per Equips a Tres Bandes.

Article II CALENDARI I HORARIS
1. El calendari d'aquesta Copa el determinarà la Direcció Esportiva de la Federació
Catalana de Billar.

2. Les jornades es jugaran els dissabtes.
3. No es permetrà ni l’avançament ni l’ajornament dels partits de Copa.
4. L'horari dels enfrontaments serà:
– Per a les 4 primeres jornades:
a) Si només es classifica el primer de cada grup: a les 16:00 h (2-3), a les 17:30
h (1-perdedor), i a les 19:00 h (1-guanyador).
b) Si es classifiquen segons de grup: a les 16:00 h (2-3), a les 17:30 h (1guanyador), i a les 19:00 h (1-perdedor).

– Per a la fase final de 4 equips: a les 9:30 h (2-3), a les 11:00 h (1-4), a les 12:30
h (perdedors), a les 16:00 h (guanyadors), a les 17:30 (resta), i a les 19:00 h
(resta).

Article III MECANISME DE LA COMPETICIÓ
1. Els enfrontaments entre equips serà de 3 jugadors.
2. Cada club podrà presentar tants equips com vulgui, enumerant-los en ordre alfabètic,
començant per la lletra A. L’equip A representarà el 1er equip en potència, el B el 2on,
i així successivament.

3. La composició dels equips serà completament lliure, no així l’ordre dels jugadors que
haurà de ser segons el primer rànquing publicat una vegada acabada la Lliga (o el
darrer rànquing publicat, si encara no ha sortit el dia del tancament d’inscripció).

4. El total d’equips inscrits s’ordenaran seguint els següents criteris:
4.1.

Segons la seva classificació a la Copa de la temporada anterior.

4.2.

Els equips que no haguessin participat en la Copa la temporada anterior i
hagin tingut representació a la Lliga Catalana de la temporada actual, s’ordenaran
seguint l’ordre de classificació a la Lliga, atenent únicament al concepte CLUB i
EQUIP (lletra), independentment de la composició del mateix que, com ja s’ha dit,
és lliure.
L’ordre d’aquests equips es farà atenent als següents criteris:

4.2.1.

Divisió a la qual han jugat (no es tindran en compte els ascensos i
descensos).

4.2.2.

Posició obtinguda (no es tindran en compte els ascensos i descensos,
només la posició obtinguda durant la fase regular i els play-off, si escau, en el
cas de divisions amb més d’un grup).

4.2.3.

Punts de matx totals obtinguts a la fase regular (si a la divisió tots
els grup han tingut el mateix nombre d’equips).

4.2.4.

Punts parcials obtinguts a la fase regular (si a la divisió tots els grup
han tingut el mateix nombre d’equips).

4.2.5.

Millor mitjana general de l’equip durant la fase regular.

4.3.

Aquells clubs que presentin més equips a la Copa que a la Lliga, és a dir,
aquells equips que no hagin tingut representació i la conseqüent classificació a la
Lliga, s’ordenaran al final, seguint l’ordre de la posició al rànquing del seu jugador
nº 1 (el mateix rànquing que l’especificat a l’apartat 3 d’aquest article).

5. Una vegada generat el rànquing, es formaran grups de 3 equips pel sistema de la serp.
En la primera jornada es reservaran els 9 primers equips classificats de la temporada
anterior, si el nombre d’inscrits ho permet. El nombre d’equips que es classificaran a
cada fase ho determinarà la Direcció Esportiva de la FCB i es publicarà una vegada es
conegui el nombre d’inscrits i, en qualsevol cas, abans de l’inici de cada fase.

Article IV MECANISME DELS PARTITS
1. Tots els partits es jugaran d'acord a les distàncies següents:
Primera i segona jornades:

30 caramboles.

Tercera i quarta jornada:

35 caramboles.

Fase final:

40 caramboles.

En tots els casos la limitació d'entrades serà de 50.
La fase final es jugarà en format de semifinals creuades i final. (Assemblea 03/09/2022)

2. Cada grup jugarà en la seu del 3er equip, excepte en els següents casos:

a) Quan coincideixi una jornada de Copa amb competició individual.
b) Quan el club no disposi d’un mínim de 3 taules.
c) Quan coincideixin dos grups al mateix club, el grup que jugarà a casa serà el
que estigui més abaix en el rànquing de la fase.
En aquests casos, l’enfrontament passarà a jugar-se a casa del 2on equip del grup.

3. Els 3 partits de cada enfrontament entre dos equips es jugaran tots alhora. L’ordre dels
enfrontaments entre els equips serà el següent:
1ª ronda: Jugaran els equips 2 i 3 del grup.
2ª ronda: Si es classifiquen només els primers de grup, jugarà l’equip perdedor de la
1ª ronda amb l’equip 1.
Si es classifiquen segons de grup, jugarà l’equip guanyador de la 1ª ronda amb l’equip
1.
3ª ronda: Jugarà l’equip guanyador o perdedor de la 1a ronda amb l’equip 1.
En cas que en un mateix grup hi hagi dos equips del mateix club, jugaran entre ells en
primera ronda.

4. En cas d’incompareixença d’un equip, els altres dos faran doble enfrontament.

Article V PUNTUACIÓ
1. Cada partida disputada individualment, atorga tres 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 dos punts de matx, i el que menys
zero punts. En cas d'empat a punts parcials, cada equip obtindrà un punt de matx.

3. La classificació dins del grup vindrà donada pels següents criteris:
a)

Punts de matx totals.

b) Punts parcials totals.
c)

Enfrontament directe (en el cas d’empat entre dos equips).

d) Mitjana general de la ronda.
e)

Millor mitjana particular d’un membre de l’equip, i successivament fins al
trencament de l’empat.

4. La classificació dels equips que passin de ronda per fer els nous grups vindrà donada
pels següents criteris:

a)

Punts de matx totals.

b) Punts parcials totals.
c)

Mitjana general de la ronda.

d) Millor mitjana particular d’un membre de l’equip, i successivament fins al
trencament de l’empat.

Article VI L'EQUIP
1. Els equips estaran formats per 3 jugadors.
2. El jugador número 1 es el Capità de l'equip i en cas de la seva absència li correspon al
número 2 o següent.

3. Els clubs inscriuran cada equip amb una llista tancada de mínim 4 jugadors per equip.
Els jugadors convocats a cada enfrontament jugaran sempre ordenats segons l’ordre
del seu rànquing.

4. Es permetrà la incorporació d'un fitxatge per equip, amb un màxim de dos fitxatges per
club.

5. No es permetrà la incorporació de nous jugadors una vegada tancada la inscripció.
6. Cada capità donarà les alineacions del seu equip al Director Esportiu del club local amb
anterioritat a l'inici de l'encontre. En aquells casos en que per diverses circumstàncies
un equip es presenta a disputar el seu partit amb tan sols dos jugadors, sempre
quedarà per no presentat el número tres. En aquest cas, la absència representarà la
pèrdua del partit. En cap cas es permetrà que es presenti un equip amb un sol jugador.

7. L'equip que no es presenti, perd l'enfrontament per 6 a 0.

Article VII INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS
1. El tancament d'inscripcions el determinarà la Direcció Esportiva de la Federació
Catalana de Billar.

2. 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 inscripció de l'equip
anuŀlarà la mateixa.

Article VIII EL DIRECTOR ESPORTIU
1. Les funcions del Director Esportiu seran les especificades a la normativa de la Lliga
Catalana de 3 bandes.

Article IX L'ARBITRATGE

1. Els partits de Copa no requeriran d’àrbitres. Els jugadors de l’equip que descansa
ajudaran a controlar els partits, fent el compte de les caramboles assentats.

2. No caldrà fer un acta detallada dels partits, només del resultat final.
3. L’anotació als marcadors la faran els propis jugadors o el jugador de l’equip que
descansa que estigui comptant les caramboles, si pot estar assentat al costat del
marcador o disposar de comandament a distància.

4. A la final de la Copa, al estar subvencionada com a la resta de finals, l’organitzador te
l’obligació de dotar d’àrbitres l’esmentada competició.

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

1. Estar en possessió de la llicència federativa catalana en vigor o ser un dels dos
fitxatges permesos per part d'un club.

2. Estar inclòs en la llista única de jugadors que integren la plantilla del club. Aquesta
relació serà revisada i publicada en la web per la FCB.

3. Participar equipat amb l'uniforme del club.

Article XI VESTIMENTA DEL EQUIP

1. Polo de màniga llarga o curta, pantaló negre, 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 cm 2, y siempre
dejando espacio para una superficie similar bajo la misma para colocar la posible
publicidad del organizador.

Article XII MATERIAL ESPORTIU

1. Es recomana que tots els Clubs participants utilitzin draps en immillorables condicions.
2. A començament de temporada, els clubs hauran de disposar almenys de dos jocs de
boles noves «Pro-Cup» reservades única i exclusivament per a la competició de Tres
Bandes.

3. Marcadors visibles per al públic i els jugadors.
4. Cadires i taules per als jugadors separades del públic.

Article XIII PRESSUPOST
1. Totes les despeses són a càrrec dels clubs participants.

Article XIV L'ACTA
1. Acabada la confrontació, el Director Esportiu introduirà els resultats en el sistema online de la pàgina web de la FCB.

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

DISPOSICIÓ FINAL
Les normatives de la FCB i la RFEB s'aplicaran sempre que no contravinguin les disposicions
d'aquest reglament.

Josep Ramon Molina Maspoch
President de la FCB

