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BITLLES CATALANES

Número de participants

Durada partida

S’aconsella un mínim de 2 i màxim de 12

20 minuts aprox.

Edat recomanada
A partir de 6 anys
Espai i requisits tècnics

Fotografia / Esquema

Un espai exterior. Es aconsellable poder
delimitar un espai de joc amb tanques, bales de
palla o qualsevol altre element de senyalització
per tal d’evitar que s’hi col·loquin persones i els
caigui cap bitllot al cap.

Material
•
•
•

6 bitlles
3 bitllots
Full d’instruccions plastificat

Objectiu del joc
L’objectiu principal del joc és fer “BITLLA”, tombar 5 bitlles de les 6 que conté el joc, per aconseguir la
màxima puntuació a una tirada.

Procedència, història, contextualització...
Les bitlles catalanes són un esport tradicional català consistent en llençar uns "bitllots" (bitlles petites)
contra unes bitlles situades a una determinada distància a fi de tombar-les. Actualment el practiquen unes
2000 persones a tot Catalunya, on hi ha més d'un centenar de clubs.

Funcionament / Regles
Cada joc de bitlles consta de 6 bitlles i 3 bitllots.
Una partida consta de 9 tirades per jugador dividides en 3 rondes de 3 tirades. A cada tirada es poden
llançar de 1 a 3 bitllots.
Plantarem les bitlles en dues fileres de 3 columnes, separades entre elles tenint en compte que ha de
poder passar el bitllot més gros sense tocar-les.
La distància de tir serà de 11,5 metres pels homes i 9,5 metres per a les dones, a partir de 15 anys. Els més
menuts poden fer-ho de més a prop, segons la seva força.
L’objectiu principal és fer “BITLLA”, és a dir, tombar 5 de les 6 bitlles. Per tal de saber qui és el guanyador
de la partida es puntuen les tirades de la següent manera:
Cap bitlla tombada ___________________ 0 punts
1 bitlla tombada _____________________ 1 punt
2 bitlles tombades ____________________ 2 punts
3 bitlles tombades ___________________ 3 punts
4 bitlles tombades ___________________ 4 punts
5 bitlles tombades ____________________ 10 punts ------- BITLLA
6 bitlles tombades _____________________ 6 punts ------- LLENYA
En cas d’empat, guanyarà el jugador que hagi fet més BITLLES. Si seguim empatats, farem una altra ronda
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de 3 tirades.

Informació dinamització
Valor pedagògic

Observacions i recomanacions per a la dinamització

Informació complementària
Per més informació podeu consultar al web de la Federació de Bitlles Catalanes de Catalunya.
http://www.fcbb.cat
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