
Condicions i Protocol de competicions de        
billar anglès. Estàndar ABACAT 

 
1. Locals i taules 

 
• Es procurarà que la sala estigui a una temperatura correcte per la pràctica del 

billar; aprox.  Entre 18-22 graus. 
• S’evitarà la formació de contrallums, entrades de llum que perjudiquin la visió i 

l’us de faix en les fotografies mentre es juga. 
• Es cuidarà l’excés de soroll i el volum d’altres esdeveniments que es puguin 

produir simultàniament a la mateixa sala o el de la música d’ambient, a fi de 
facilitar la concentració dels jugadors en les seves partides.   

• Les taules hauran de trobar-se en prefecte estat de neteja, anivellades i lliures de 
forats o alteracions a la roba de qualsevol mena, igual que les boles. 

• La Direcció de prova pot inhabilitar les taules que no acompleixin aquest mínims 
de qualitat. 

 
2. Direcció de prova 

 
• ABACAT destinarà com a mínim un responsable per prova que aportarà els premis, 

trofeus i la documentació necessària per desenvolupar-la (quadrants, normatives, 
etc.). Es necessari que el responsable de prova es trobi a les instal·lacions de la 
competició com a mínim 15 minuts abans de que hagi de començar. ABACAT 
aprovisionarà al responsables de prova d’un polo distintiu per ser clarament 
identificats pels jugadors, cal que els responsables el facin servir durant les 
competicions i només en aquesta cirdunstància.  

•  Les sales posaràn a disposició de la competició una persona com a mínim per 
donar suport per gestionar la prova. Aquesta persona treballarà conjuntament amb 
el responsable/s d’ABACAT per dirigir la competició i decidir qüestions i 
incidències que es puguin produïr.  

 
3. Desenvolupament de les proves 

 
• Uns minuts abans d’engegar-se les proves es revisarà l’estat de les taules i de les 

boles, despreciant les que no reunexin les condicions oportunes pel 
desenvolupament del joc. Les proves començaràn segons els horaris establerts en 
els quadrants corresponents, amb un màxim de retard, únic a l’inici de la jornada 
de 10’. 

• Mai un enfrontament podrà ser cridat abans de l’hora prevista a no ser que per 
conveniència de la competició i sempre que els dos jugadors hi estiguin d’acord, 
així es faci. 

• Els enfrontaments s’executaran per l’ordre del quadrant a excepció de que un 
jugador hagi tingut un imprevist i avisi de que arriba amb retard. En aquest cas 
s’aniràn cridant els següents enfrontaments del seu grup horari i un cop exahurits, 
si encara quedessin taules lliures es cridaría igualment aquest enfrontament.  

• Abans d’iniciar la crida de taules el responsable farà una petita locució (*) donant 
la benvinguda als jugadors a la prova corresponent d’ABACAT. Igualment es farà un 
comentari al respecte de les semifinals i final i també a l’entrega de premis.  

• El responsable de quadrant cridarà els jugadors i la taula i anotarà a l’acta de 
partit l’hora exacta en que ha cridat els jugadors. No entregarà l’acta fins que hi 
siguin tots dos jugadors i si en el termini estricte de 15 minuts, un o tots dos 
jugadors no s’han presentat a la taula de control, serà/n desqualificats. La 



Direcció de prova serà activa i INTRANSIGENT en la desqualificació per qüestió 
de puntualitat, alliberant els jugadors d’aquesta desagradable tasca. En aquest 
tema s’ha de ser molt primmirat ja que es un punt distintiu d’una prova ABACAT i 
qualsevol desviació significaria un greuge comparatiu amb tots els jugadors que 
històricament han estat desqualificats. NO HI HA EXCUSA POSSIBLE, PER GREU 
QUE SIGUI, ALS 15 MINUTS  DESQUALIFICACIÓ. 

• No es podrà alentir ni parar la competició sota cap concepte, ni per dinar ni per 
sopar. 

• A criteri de la Direcció de prova i per evitar l’allargament exagerat  de la jornada 
de competició, en el cas de que un cop jugades les 4 primeres partides d’un 
enfrontament, s’hagi superat la mitja de 15’ per partida des de l’hora que s’hagi 
cridat la taula, la Direcció de prova podrà aplicar l’article del reglament que fa 
menció a muntar només 9 boles. S’haurà d’estar atent al desenvolupament de les 
partides.   

• La Direcció de prova es cuidarà de fer l’entrega de premis i de fer les fotografies 
corresponents, que es publicaran al web d’abacat. 

• Cap al final de la prova, el responsable de prova farà el recompte de partides 
jugades i s’anotaran al quadrant. En finalitzar la prova, s’adreçarà al cap de Sala, 
contrastarà els enfrontaments jugats i es liquidarà la prova emetent un rebut que 
es signarà i s’entregarà al responsable de la sala per l’import cobrat o rebent el 
mateix document en format “Pagaré” on s’indicarà l’import pendent de liquidar 
per la Sala, signat pel responsable de la mateixa. 

 
 
 

Bones i agradables partides !!! 
 
ABACAT 

 
   
 
  (*) Exemples de locució: 
 
  Bon dia/ Bona tarda 

Benvinguts i benvingudes a la ________prova de _______ d’ABACAT, que esperem sigui del 
vostre grat.  
Estem a la vostra disposició per qualsevol problema o consulta que sorgeixi durant el 
desenvolupament de les partides. 
BONES PARTIDES !!!!!!! 
 
A la taula número ______ es celebrarà la senifinal/final de la ________prova de_________ 
d’ABACAT 
 
Procedirem a continuació a l’entrega de premis de la ________prova de_________ 
d’ABACAT 
 
ABACAT agraeix a la Sala _________ la seva col·laboració en la celebració d’aquesta prova 
i felicita als jugadors que han assolit el triomf. 
 
ADEU SIAU I BONES PARTIDES !!!!!!! 
 
 


