


Amb molt poques novetats pel que respecta a la competició però amb 
moltes cares noves encetem la desena edició de la Superlliga, amb 
algunes cares noves i moltes de retrobades i amb molt de nivell, un 
cop més no podem parlar de favorits en una competició que cada any 
dona sorpreses fins el darrer instant.

També cal agraïr la tasca dels capitans que sovint va més enllà de les 
seves funcions, en alguns equips els jugadors esperen a que el capità 
els avisi si han de jugar i això porta molta feina extra que amb millor 
planificació s’estalviaría.

És feina del jugadors saber si juga i on, en cas de no tenir-ho clar es 
molt més simple que cada jugador contacti amb el seu capità que no 
pas que el capità truqui a tothom, en l’era de les noves tecnologies 
això no hauría de ser problema per a ningú, de fet cada cop són 
menys els equips que funciones de manera improvisada i més els que 
tenen un calendari preparat desde el principi.

Introducció a la Superlliga 2014

Aquells que jugueu per primer cop la Superlliga cal que llegiu amb 
atenció les bases de concurs doncs us ajudaran a comprendre millor 
el perquè de tot plegat, per a qualsevol dubte ja sabeu com localitzar-
nos.



Juguen quatre jugadors per partit, tot i que tres també podrien jugar en 
cas de no ser quatre, cada equip elabora la seva acta, un cop 
completades es mostren i es copien totes dues entre sí, això 
determina l’enfrontament de cada jugador que es disputa al millor de 
tres partides, dues partides guanyades.

En cap cas els capitans poden pactar l’ordre dels enfrontaments, 
aquest ha d’ésser aleatori i mai prèviament pactat.

Els enfrontaments de lliga es celebren els dimecres a les 21h, de 
mutu acord entre capitans es pot variar el dia i l’hora de 
l’enfrontament, els partits es poden ajornar un màxim d’una setmana, 
fins just abans del partit següent.

Els Partits

L’hora límit per a començar a jugar són les 21:30h, si un equip arriba 
més tard el seu rival no té perquè jugar si no vol, des de l’organització 
però ens agradaria que es juguessin tots els partits perquè és el que 
tots volem, jugar. Si el teu equip arriba tard 5m o mitja hora 
recomanem trucar als rivals i avisar-los, senzillament per educació i 
sense que això impliqui cap benefici.

Els dos últims partits de la lliga no es poden ajornar, però si avançar 
en la data prevista.

Paguen les partides sempre els jugadors locals.



Cada equip elabora la seva acta, aquesta acta cal guardar-la dins la 
carpeta de l’equip junt amb la resta, un cop sigui operatiu el sistema 
de transmissió d’actes a través de la zona de capitans del lloc web es 
passen totes de cop. Quan el sistema ja és operatiu és molt important 
passar les actes de forma ràpida, a ser possible la mateixa nit de 
partit, si tothom ho fa així el dia següent ja podrem consultar les 
classificacions d’equips i individuals al nostre lloc web.

Cal que tothom es llegeixi el reglament un cop a la vida, així ja saps 
on has de buscar una norma en el moment en que és necessari, el 
reglament està penjat a tots els locals on es juga la Superlliga.

Els enfrontaments puntuen de la següent manera:

0 punts = no presentat

Tot i que ja existia, convé recordar que una alineació indeguda implica 
la pèrdua dels punts de partit, per exemple un equip que jugui un 
partit amb tres jugadors experts.

1 punt = partit perdut
2 punts = partit empatat
3 punts = partit guanyat



Les incompatibilitats de jugadors només es produeixen en uns pocs 
equips, aquells equips on la majoria de jugadors són novells no cal 
que pateixin, les pautes són les que segueixen:

En la confecció de l’equip:

Un sol jugador Mestre per equip.

Combinacions possibles a l’hora de jugar són:

4 novells
3 novells i 1 Mestre
3 novells i 1 Expert
3 novells i 1 Promesa
2 novells i 2 Experts
2 novells i 2 Promeses
2 novells, 1 Mestre i 1 Expert

La categoria dels jugadors serà revisada i si cal corregida en dues 
ocasions, a meitat de lliga i abans de disputar la fase final, quan 
tindrem les dades que tots els jugadors hauran generat durant la lliga. 
Tant sols s’ha canviat la categoria d’un jugador abans de la fase final 
durant 10 anys, preferim esperar que la temporada acabi per a 
canviar-lo per la temporada següent.

Dos jugadors novells com a mínim per equip.

Una noia per equip o un jugador menor de 18 anys el dia de l´última 
jornada de lliga o bé un jugador major de 65 anys a l’inici de la lliga.

Un equip pot tenir fins a cinc jugadors qualificats si no té cap 
jugador Mestre, sumant Experts i Promeses.

2 novells, 1 Mestre i 1 Promesa
2 novells, 1 Promesa i 1 Expert
1 novell, 1 Promesa, 1 Expert i 1 Mestre
1 novell, 1 Promesa i 2 Experts
1 novell, 2 Promeses i 1 Expert
1 novell, 3 Promeses



El que persegueix el sistema de 
qualificacions és que tothom participi 
en la lliga i no sempre juguin els 
mateixos, a més d’implicar els 
jugadors experts en l’aprenentatge 
dels novells.

Cal jugar dotze partits de lliga com a 
mínim per a tenir dret al premi final, 
això és la meitat dels partits menys 
un, d’aquesta manera si tots els 
jugadors participen en la lliga per 
igual tots ells tenen dret al premi final, 
fins i tot en els equips de vuit 
jugadors.

Fa quatre temporades ja vàrem establir l’obligació de tenir una noia o 
un menor d’edat per equip, hem anat augmentant progressivament 
cada any el mínim de partits que cal que disputi i aquest any arribem 
al mínim de 12 partits (meitat menys 1). Això vol dir que tot equip que 
acabi la lliga sense fer els deures tindrà una sanció de -4 punts a la 
classificació.

Per tal d’evitar picaresques a l’arribar a la fase final, com ja has llegit 
els equips es poden reforçar durant tota la temporada, fins i tot ens 
podem trobar amb algún equip que necessiti reforços per la fase final, 
establim un mínim de partits jugats per la fase final en funció de la 
categoria per tal de no desvirtuar la competició: 
 

Novell = 0 partits jugats, Promesa = 4 p. j., Expert = 8 p.j. i Mestre = 12 p. j.

 
Així doncs un equip pot fitxar un jugador novell per a la fase final, si 
va molt just d’efectius, encara que aquest no hagi jugat ni un sol partit, 
nogensmenys no es pot fitxar a en Cristophe Lambert per la fase final, 
si no ha jugat 12 partits.

Els equips són d’un màxim de vuit jugadors, durant tota la lliga es 
poden fer noves incorporacions, en el cas dels equips de vuit jugadors 
cal donar de baixa a un dels vuit si es vol incorporar un jugador nou, 
el jugador donat de baixa no pot participar en la fase final ni pot jugar 
en un altre equip durant la temporada.



En el moment de disputar l'enfrontament, els dos jugadors són els 
únics responsables de l'arbitratge, ningú pot arbitrar si no està jugant, 
cal que el jugador que no està en joc estigui atent a allò que fa el seu 
rival doncs és l'únic que pot reclamar una falta, donat el cas.

Igualment ningú pot aconsellar o recomanar res, a un company que 
està jugant fins que no acabi la seva partida, llavors és el millor 
moment per a explicar-li qualsevol reflexió sobre les jugades en que 
ha intervingut.

En cas de disposar de més d'una taula per a fer l'enfrontament aquest 
es pot iniciar en dues taules, però el tercer i quart enfrontaments cal 
jugar-los en una sola taula, per a una millor concentració dels 
contendents.

La fase final es disputarà els dies 21 i 22 de Març de 2015, els horaris 
i el programa us els facilitarem amb antelació.

La Superlliga genera unes dades de cada jugador que queden 
reflectides en la classificació individual de la Superlliga, al final del 
dossier hi ha l’explicació de com es calcula i puntua en cada cas.

La lliga no decideix el guanyador de la competició, aquest es decideix 
en la fase final, on tots els equips es classifiquen, tota la informació 
sobre la fase final la trobareu en el dossier que us lliurarem just 
després d’acabar la fase prèvia.



La Superlliga de billar anglès es una competició oberta a qualsevol 
jugador que vulgui participar-hi, la lliga no disposa ni disposarà mai 
d’un règim disciplinari ni res similar, aquí hi som per a gaudir del joc i 
per aprendre, si qualsevol jugador reitera el seu menyspreu pel 
reglament, pels seus companys i/o rivals o per l’organització el 
convidarem amablement a descobrir altres modalitats.

Utilitzeu el dors de l'acta per a qualsevol reclamació i/o informació 
addicional al partit, qualsevol qüestió de tipus horaris, reglament, etc. 
La reiteració en un mal comportament pot suposar, com a últim 
extrem i sempre amb advertència prèvia, la pèrdua de punts de partit. 
Tanmateix cal apel·lar al seny i al saber fer de tothom per tal de 
resoldre al moment tota discrepància existent.

Vosaltres heu fet de la Superlliga la millor competició per equips de 
Catalunya, formem part de la lliga amb més jugadors, equips, i bon 
rotllo de totes les que es fan i desfan. Esperem que tots gaudiu de la 
competició, guanyant o perdent recorda que la Superlliga la fem entre 
tots.



Aquest any farem el lliurament de trofeigs després de la fase final, 
avisarem a tots els capitans quan tinguem clara la data i el lloc.

A nivell individual:

Tots els jugadors i jugadores de la lliga opteu al premi al jugador més 
regular, masculí i femení de la competició, aquesta beca consisteix en 
100€ per al més regular d’ells i d’elles així com al millor novell.

Els Premis

La classificació individual es calcularà per promig entre partits jugats i 
punts assolits pels jugadors al final de la lliga regular, les finals no 
puntuen, hi entren tots els jugadors i jugadores que han jugat la meitat 
menys un dels partits de lliga, o sigui 12 partits com a mínim en 
aquesta temporada.

Els tres primers equips de cada grup de la fase prèvia tenen un trofeig 
acreditatiu, així com els quatre primers equips de la fase final. Malgrat 
que no tenim patrocinador per aquesta temporada de moment, els 
premis pels dos equips finalistes a la fase final són els mateixos de 
l’any passat, l’equip finalista gaudirà de l’allotjament pel Catalonia 
Pool Festival 2015 i l’equip campió de l’allotjament i les inscripcions 
pel mateix festival, si finalment aconseguim un patrocinador es 
destinaran aquests fons a la realització i producció del DVD de record 
que hem anat fent desde fa 6 anys, ja ho veuen.

A nivell d’equips:






