RESUM DEL NOU REGLAMENT
A continuació s'especifiquen els punts més importants del reglament adoptat per l'Abacat a
partir de setembre del 2007. Aquest reglament és el que defineix l'associació mundial de billar
anglès, i l'Abacat l'ha traduït i adaptat perquè tots els jugadors del territori català el puguin
utilitzar. El que aquí s'exposa és només un resum, que pot arribar a resultar insuficient en
determinades situacions del joc, llegiu la versió completa quan disposeu d'un moment, el bon
jugador és també el que coneix bé el reglament.
1. La blanca es pot col·locar en qualsevol lloc dins de la cabana, tant en la sortida com en
els tirs desprès de falta.

2. L'ordre de sortida es determina per punteig, es pot cedir la sortida.
3. Les boles es col·loquen segons la següent figura :

4. La sortida legal es aquella en que s'embossa alguna bola, o almenys dos boles superen
la línia imaginària que uneix les dos troneres del mig. Desprès d'una sortida il·legal es
pot muntar el triangle de nou.
5. Si s'embossa la negra en la sortida, es torna a muntar el triangle i surt el mateix.
6. Mai es tria color en la sortida ni fent falta. El color s'assigna entrant la primera bola en
tir legal. Si en el primer tir legal s'entren boles de diferents colors, la taula seguirà
oberta. El primer tir d'una falta és un tir lliure i no assigna color.
7. Es permet el tir combinat en tots els casos, incloent la o les últimes boles de color i la
negra, sempre i quan es tiri contra la última bola de color.
8. No és falta si una bola surt i torna al tapet, sempre i quan no toqui res aliè a la taula
(guix, tac, jugador,...)
9. Si surt alguna bola de la taula es tornarà a col·locar en el punt de la situació inicial de la
negra o en el més proper a aquest considerant una línia imaginària perpendicular entre
aquest punt i la banda curta contrària a la de la cabana; si en surten varies es
col·locaran seguint la mateixa norma, en contacte entre elles i seguint l'ordre : negra,
vermelles, grogues.
10.Desprès de tocar una bola objectiu, una o més boles han de tocar banda. Si s'està en
posició d'snooker total, i prèvia corroboració per part del contrari o àrbitre, no caldrà
tocar banda desprès de bola. Si es juga una bola objectiu que està tocant banda, serà
necessari embossar-la, que alguna altra bola toqui banda o que la mateixa toqui una
banda diferent, qualsevol altre cas es considerarà falta.
11.Si es considera partida nul·la, es tornarà a muntar el triangle segons es mostra a
continuació, i surt el jugador que ha iniciat la partida nul·la.

