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1. Es jugarà amb bitlles de fusta, d’una alçada total 510 mm i d’un diàmetre en el cap 
65 mm i en la base de 90 mm. (Bitlles homologades) 
 
Els bitllots, també de fusta, tindran una longitud total 280 mm., l’empunyadura serà 
de 100 mm de longitud i un diàmetre de 40 mm i la base serà de 140 mm. de longitud 
amb un diàmetre màxim de 80 mm. Està permès jugar amb els bitllots de garrot 
tradicionals de les terres de Lleida. (Bitllots homologats) 
 
La bitlla portarà una anella metàl·lica a la base d’un màxim de tres centímetres i els 
bitllots, podran portar una única anella metàl·lica a l’empunyadura d’un màxim de tres 
centímetres d’amplada. 
 
Cas que els dos equips estiguin d’acord es podrà jugar amb bitllots de plàstic de 
mides homologades, si hi ha discrepància es jugarà amb bitllots de fusta. 
 

2. Les distàncies de tir seran: 
                1) Homes: 11,5 metres 
                2) Dones:  9,5 metres 
                3) Nens/nenes fins a 14 anys: 9,5 metres 
      4) Homes de més de 80 anys: 9,5 metres 
      5) Dones de més de 80 anys: 8,5 metres 
 
En els apartats 3) és podrà jugar a la distància prevista fins el dia en que és 
compleixin 15 anys, i en relació als apartats  4) i 5) es podrà jugar a les distàncies 
previstes des del mateix dia en que és compleixin els 80 anys. 
 
Els jugadors amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, sigui quin 
sigui el motiu, podran tirar a les distàncies dels bitllaires de 80 anys. 
 
3. Els partits es jugaran equips formats per 5 jugadors, en cas necessari es podrà 
jugar amb 4 jugadors, en aquest cas és sumarà el resultat del jugador que hagi fet la 
menor puntuació de l’equip contrari. 



Es jugaran dos partits consecutius, podent-se canviar els cinc jugadors, si escau, pel 
segon partit. 
 
Per altra part, si hi ha dos equips o més del mateix club no es podran canviar 
jugadors d’un equip a l’altre durant tota la temporada. 
 

4. El campionat es desenvoluparà d'acord amb el calendari tramès a tots els equips. 
 
5. El campionat estarà format per tres grups d’onze equips cadascun (Grups A, B i 
C). 
 
6. L’equip local escollirà el dia i hora del partit  (Dissabte tarda / Diumenge matí). 
 
7. Els equips hauran d'inscriure els seus jugadors a la taula de jutges (un per cada 
equip)  abans de disputar els partit. 
 
8. Cada partit estarà dirigit per un àrbitre, que serà designat pel club local. 
 
9. Les tirades s'efectuaran de tres en tres, fins a un total de nou tirades. 
 
10. S'habilitarà una pista per a cada equip, deixant una pista buida al mig dels dos, 
sempre que sigui possible. 
 
Per jugar el segon partit, els equips es canviaran de pista, excepte si els dos equips 
estan d’acord en no fer-ho. 
 
11. S'utilitzarà la plantilla, sempre que un dels equips la demani. 
 
12. Els tiradors no es mouran de la zona de llançament fins que no hagin acabat de 
tirar els dos jugadors. 
 
13. Cas d’ajornar-se el partit, s’haurà de seguir el protocol que figura en l’annex 
d’aquest reglament. 
 
14. La puntuació en cadascun dels partits serà de dos punts per al guanyador, un 
punt en cas d'empat i zero punts per al perdedor. 
 
15. Com a màxim a les 21 hores del diumenge posterior al partit, es comunicarà el 
resultat a administracio@bitllesdelleida.cat  o al telèfon 639.567.470 (Beni), en cas 
contrari els resultats no es tindran en compte fins la setmana següent i no podran 
publicar-se als diaris. 
 
16. La classificació s'establirà a punts de partit. En cas d'empat es tindrà en compte, 
per aquest ordre: 
                       a. Els resultats dels partits jugats entre els equips empatats. 
                       b. El total de punts de tots els partits. 
                       c. El total de bitlles de tots els partits. 
 
17. La classificació individual es farà segons la mitjana aritmètica de punts obtinguts 
per cada jugador/ra durant la competició, sempre que aquest/a hagi jugat com a 
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mínim el quaranta per cent (40%) dels seus partits. En cas d’empat es farà segons la 
mitjana aritmètica del total de bitlles. 
 
18.  En acabar el campionat es disputarà: 

- una final individual, la categoria masculina entre els 36 millors classificats de la 
lliga i la femenina entre les 18 millors classificades de la lliga. 

- una final de clubs, entre els equips classificats en primer i segon lloc de 
cadascun dels tres grups. 
 

 
 
(Reglament modificat per acords presos en l’Assemblea General Ordinària de 10 de 
setembre de 2022). 


