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REGLAMENT DE BLACKBALL DE LA WORLD POOL-BILLIARD 
ASSOCIATION  

1. BLACKBALL  

El joc es coneixerà com a blackball.  

Es jugarà a blackball esportivament.  

L’àrbitre serà l’únic jutge del que és i no és joc correcte i prendrà les 
accions que calguin per garantir que es respecti el reglament.  

2. EQUIPAMENT I CARACTERÍSTIQUES DE LA TAULA  

El joc es desenvoluparà en una taula rectangular de sis troneres amb sis 
bandes.  

Equipament permès…  

(a) Una bola blanca anomenada “la blanca”.  

(b) Dos grups de boles objectiu que consisteixen en set vermelles (o 
blaves) i set grogues. Alternativament, es podran fer servir boles 
numerades de 1 a 7 i de 9 a 15.  

(c) Una bola negra (bola 8).  

(d) Allargadors amb ponts d’aranya, de coll de cigne i de creu.  

(e) Tacs autoritzats.  

No es permet la utilització d’altre equipament almenys que hagi estat 
ratificat per la WPA.  

La superfície de joc serà la part plana de la taula rodejada per les bandes. 
Es marcarà la superfície amb un punt negre a la intersecció de les dues 
línies diagonals imaginàries que uneixen les troneres del mig i les dels 
extrems.  

Es marcarà el tapet amb la línia de sortida: una línia recta dibuixada de 
banda a banda a una cinquena part de la llargada de la taula, paral·lela a la 
cara de la banda que es troba més allunyada del punt negre. La cabana és 
la zona rectangular delimitada per la línia de sortida i tres bandes.  

3. OBJECTIU DEL JOC  

El primer jugador o equip en embossar el seu grup de boles objectiu en 
qualsevol ordre i que després embossa la bola negra de manera legal 
guanya la partida.  
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4. INICI O REINICI DEL JOC  

El tir de sortida es determinarà per punteig. El jugador que guanyi el 
punteig decidirà qui surt. S’alternarà el tir de sortida en les partides 
següents. L’excepció serà quan per joc lent o negatiu es torni a muntar el 
triangle (norma 8g).  

PROCEDIMENT DE PUNTEIG  

Les boles seran de mides i pesos iguals. Preferentment es faran servir 
dues blanques, però quan no estiguin disponibles es faran servir dues 
boles objectiu. Amb la “bola en mà” des de darrera de la línia de sortida – 
un jugador a la part esquerra de la taula, l’altre a la part dreta – es jugaran 
les boles simultàniament cap a la banda contrària per fer-les tornar tan a 
prop com sigui possible a la banda curta de la cabana. Guanya el jugador 
que més apropi la seva bola a la banda curta de la cabana.  

Es perdrà el punteig automàticament si una bola...  

(a) passa a la meitat de la taula on juga el contrari.  

(b) no arriba a fer contacte amb la banda contrària.  

(c) cau en una tronera.  

(d) salta de la taula.  

(e) toca una banda lateral.  

(f) s’atura dins de la zona d’una tronera passat el límit de la banda curta 
de la cabana.  

Es repetirà el punteig si tots dos jugadors efectuen tirs que comporten la 
pèrdua automàtica del punteig segons les normes de punteig, o l’àrbitre 
no pot determinar quina bola és la més propera.  

4a EL TRIANGLE  

Es muntaran les boles de la manera indicada amb la negra sobre el punt 
negre.  

4b LA SORTIDA  

El primer tir d’una partida és la sortida. Per sortir, es jugarà la blanca des 
de la cabana cap al triangle de boles objectiu.  

La partida començarà en el moment en que la punta del tac del jugador 
contacti amb la blanca.  
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(a) La sortida serà legal si s’embossa alguna bola, O si, com a mínim, 
dues boles passen totalment la línia imaginària que uneix el centre de les 
dues troneres del mig.  

(b) En el cas de que la sortida no sigui legal, s’atorgarà un tir lliure més 
una entrada a l’altre jugador. Es podrà jugar la blanca des d’on es troba O 
des de la cabana O es tornarà a muntar el triangle.  

4c JUGANT DES DE LA CABANA  

(a) La blanca estarà dins de la cabana quan es faci el tir. Si el centre de la 
blanca està sobre la línia de sortida, es considerarà que està dins de la 
cabana.  

(b) Únicament es podrà moure la blanca amb la mà. No es podrà moure 
amb la fletxa del tac. El jugador podrà continuar ajustant la posició de la 
blanca amb la mà fins que es faci el tir. Si es toca la blanca amb la punta 
del tac s’entendrà que s’ha executat un tir i serà falta si no reuneix els 
requisits d’un tir legal. Regla 5d.  

(c) Es podrà jugar la blanca en qualsevol direcció.  

Després d’una falta, si el jugador decideix jugar des de la cabana, es 
col·locarà la blanca sense tocar cap altra bola.  

Serà falta si la blanca toca una altra bola durant la col·locació.  

4d EMBOSSANT LA NEGRA EN LA SORTIDA o després de tornar a 
muntar el triangle...  

Es tornaran a muntar les boles i el mateix jugador tornarà a sortir.  

No hi haurà cap penalització. Això s’aplicarà encara que s’embossin altres 
boles o que surtin de la superfície de joc.  

4e DECIDINT EL GRUP EN UNA TAULA OBERTA  

NO es decidirà el grup i la taula quedarà oberta...  

(a) en un tir de sortida.  

(b) quan un tir és falta.  

(c) quan és un tir lliure després d’una falta.  

(d) quan, en un tir de combinació, s’embossen boles de tots dos grups.  

Després de la sortida, la taula romandrà oberta i els jugadors podran 
jugar boles de tots dos grups. No es podrà fer servir la negra com a una 
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bola “jugable” per embossar una bola objectiu, almenys que s’hagi fet 
falta i sigui un tir lliure.  

A no ser que s’apliquin alguna d’aquestes excepcions, si un jugador 
embossa un bola o més d’una bola d’un sol grup, aquest grup serà el seu 
mentre duri la partida. S’assignarà l’altre grup de boles al contrincant.  

4f DECIDINT EL GRUP DESPRÉS D’UNA FALTA  

Si es comet falta en una taula oberta i s’embossen una o més boles 
objectiu, no es tindran en compte aquestes boles en determinar el grup.  

Aleshores, el jugador entrant té un tir lliure que es podrà jugar des d’on 
s’hagi aturat la blanca O des de la cabana.  

Un jugador podrà tirar a qualsevol bola en un tir lliure i la taula romandrà 
oberta.  

4g LA CONTINUACIÓ DEL JOC  

Durant el decurs de la partida, si s’embossen una o més boles i s’executa 
un tir legal, el jugador tindrà dret a un tir addicional.  

Això continuarà fins que el jugador o...  

(a) no embossa una o més de les boles assignades O  

(b) comet falta.  

4h LA BLANCA EN MÀ Amb la “blanca en mà” es jugarà des de qualsevol 
lloc dins de la cabana i en qualsevol direcció. Es defineix col·locació legal 
en la norma 4c.  

4i BOLES EN CONTACTE ENTRE SI Es jugarà la blanca cap a fora de 
qualsevol bola que estigui en contacte amb ella.  

Si la bola en contacte és una bola “jugable”. S’entén que el jugador ha 
jugat aquesta bola. Per fer un tir legal, només caldrà que el jugador 
embossi una bola del seu grup O fer que qualsevol bola, incloent la 
blanca, toqui una banda.  

Si la bola en contacte no és “jugable”. El jugador haurà de jugar cap a 
fora de la bola i complir amb tots els requisits d’un tir legal. Vegeu norma 
5d.  

En jugar cap a fora de dues o més boles en contacte entre si. S’hauran de 
complir tots els requisits d’un tir legal. Si no és possible la partida serà 
nul·la. Vegeu norma 4r.  
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En el cas de que una bola en contacte amb la blanca es mogui durant 
l’acte de tirar cap a fora d’ella, es considerarà el tir com a falta.  

4j TIRS DE COMBINACIÓ  

Es podran embossar dues o més boles objectiu en un sol tir sense 
penalització. Les boles podran caure a les troneres en qualsevol ordre.  

En un tir de combinació el jugador podrà...  

(a) contactar primer amb una bola del seu grup i embossar boles de tots 
dos grups.  

(b) jugar per embossar l’última bola o les últimes boles i la negra per 
guanyar la partida sempre i quan el contacte inicial sigui amb una bola del 
seu grup i s’embossin totes les boles.  

(c) jugar la negra (quan la negra és “jugable”) sobre una bola objectiu del 
contrincant i embossar totes dues boles per guanyar la partida.  

En un tir de combinació després d’una falta, es podrà fer servir el tir lliure 
per contactar inicialment amb qualsevol bola. Per exemple, es podrà jugar 
una bola del contrincant per embossar la negra i així guanyar la partida, 
sempre i quan la negra sigui “jugable”. En aquest cas, no caldrà 
embossar la bola del contrincant (vegeu norma 6b).  

4k BOLES FORA DE LA TAULA  

Serà falta si una bola surt de la superfície de joc, no torna per si sola, i 
queda fora de la superfície de joc (excepte quan s’embossi).  

Es tornaran les boles a la taula de la manera següent...  

(a) si és la blanca, es jugarà des de la cabana.  

(b) en el cas de les boles objectiu, es tornaran a col·locar.  

Si una bola torna a la taula “per si sola” aleshores...  

(a) no serà falta si una bola surt de la superfície de joc, corre per la banda, 
i abans d’aturar-se torna a la superfície o cau dins d’una tronera sempre i 
quan es compleixin els altres requisits d’un tir legal.  

(b) serà falta si una bola surt de la superfície del joc i contacta amb una 
persona o objecte que no forma part de la taula (com, per exemple, un 
peça de guix) i després torna a la taula.  

4m REPOSICIÓ I TORNADA A LA TAULA DE LES BOLES  

Si és la blanca, es tornarà a la taula i es jugarà des de la cabana.  
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Una bola objectiu es tornarà a col·locar amb el seu centre sobre el punt de 
la negra o tan a prop com sigui possible en una línia directa entre aquest 
punt i el centre de la banda més lluny de la línia de sortida.  

Es tornaran a col·locar les boles en l’ordre següent...  

(a) la negra  

(b) les vermelles (o blaves o llises 1-7)  

(c) les grogues (o ratllades 9-15)  

Es tornaran a posar les boles tan a prop d’altres boles com sigui possible 
sense que contactin entre si.  

4n LES INTERFERÈNCIES I DEIXANT MARQUES A LA TAULA  

NO hi haurà penalització si les boles es mouen en les circumstancies 
següents...  

(a) per persones que no siguin jugadors participant en la partida O  

(b) com a conseqüència de que un jugador rebi un cop accidental d’una 
altra persona O  

(c) per esdeveniments que es considerin que són fora del control del 
jugador.  

L’àrbitre tornarà les boles a les posicions originals amb tanta precisió 
com sigui possible.  

Un jugador no podrà fer sevir un guix o un altre objecte com a marcador.  

No serà falta que un jugador col·loqui una peça de guix a la taula durant el 
seu torn però l’hauria de treure abans que el seu contrincant prengui 
control de la taula.  

Serà falta marcar la taula d’una manera intencionada, per exemple, 
col·locant una peça de guix per ajudar en un tir.  

4p LA CAIGUDA D’UNA BOLA EN UNA TRONERA SENSE REBRE CAP 
IMPACTE  

(a) Si una bola cau dins d’una tronera sense rebre l’impacte d’una altra 
bola, després de romandre immòbil durant cinc segons o més, i no forma 
part de cap tir en progrés, es tornarà a col·locar i el joc continuarà.  

(b) Si una bola cau dins d’una tronera “per si sola” durant un tir, de 
manera que hauria rebut l’impacte d’una altra bola si encara hi fos, 
aleshores es tornaran a col·locar aquesta bola i totes les altres que 



 7

s’hagin mogut durant el tir a les seves posicions anteriors abans del 
pròxim tir.  

Aleshores, el jugador podrà jugar el mateix tir O triar-ne un de diferent.  

(c) Si una bola es balanceja momentàniament a la vora de la tronera i 
després cau, comptarà com a embossada i no es tornarà a col·locar.  

4q UNA BOLA OBJECTIU TOCANT UNA BANDA  

Quan el primer contacte que fa la blanca és amb una bola objectiu 
“jugable” que està tocant una banda serà falta si...  

(a) no s’embossa una bola O  

(b) la blanca no toca una banda O  

(c) la bola objectiu no contacta amb una altra banda O  

(d) cap altra bola objectiu contacta amb una banda amb la que no estava 
en contacte abans que es jugués el tir.  

No es considerarà que una bola hagi contactat una banda quan torni a 
tenir contacte amb la mateixa banda amb que estava en contacte al 
començament d’un tir almenys que surti de la banda, impacti contra una 
altra bola, i després contacti amb la banda un altre cop.  

No es considerarà que una bola objectiu estigui en contacte amb la banda 
almenys que un àrbitre o un jugador així ho declari abans de que es jugui 
el tir.  

4r. PARTIDA NUL·LA Si sorgeix una situació en que no es pot jugar un tir 
legal, vegeu norma 5d, ja sigui de manera accidental o intencionada, es 
tornarà a començar la partida. Si es torna a muntar el triangle per motius 
accidentals, el jugador que ha sortit abans tornarà a sortir. Si la situació 
es deu a joc lent o negatiu, o s’ha provocat de manera intencionada, els 
jugadors tornaran a fer punteig per determinar qui surt. Quan es torni a 
muntar el triangle podrà ser amb un nombre reduït de boles. Norma 8g.  

4s ACABAMENT D’UNA PARTIDA S’acabarà una partida quan s’embossi 
la negra amb un tir legal (norma 5d) i totes les boles s’hagin aturat O quan 
hi hagi una situació de “pèrdua de partida” (norma 7).  

L’àrbitre esperarà fins que totes les boles estiguin aturades i anunciarà el 
jugador o equip guanyador de la partida o l’enfrontament.  

Si l'àrbitre no ha fet aquest anunci i les boles encara estan en moviment, 
serà pèrdua de partida si el jugador fa un altre tir o interfereix amb les 
boles que queden.  
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5. FALTES  

5a. Embossar la blanca després d’impactar amb una altra bola Això inclou 
el tir de sortida. Després d’entrar la blanca d’aquesta forma, el jugador o 
àrbitre podrà recuperar-la del calaix de retorn (vegeu norma 7e, evitant 
que una bola entri en una tronera).  

5b Jugant des de fora de la cabana quan hi ha l’obligació de jugar des de 
dins de la cabana.  

5c Embossar la bola del contrincant (o la negra si aquesta és la seva bola 
“jugable”) sense embossar una bola del propi grup excepte quan hi hagi 
un tir lliure.  

5d No fer un tir legal  

LA DEFINICIÓ D’UN TIR LEGAL:  

Per jugar un tir legal, el jugador farà que l’impacte inicial de la blanca 
sigui amb una bola “jugable” i ALESHORES deu...  

(a) embossar una o més boles que siguin “jugables” O  

(b) fer que la blanca o qualsevol bola objectiu contacti amb una banda 
(vegeu com a excepció, norma 5g, snookers).  

5e SALTS La blanca salta per damunt d’una altra bola.  

Si la blanca surt de la superfície de la taula i no impacta contra una bola 
objectiu amb què hauria impactat si la blanca no hagués saltat de la taula 
en un tir que en tots els altres aspectes fos idèntic, aleshores es 
considerarà que la blanca ha saltat per damunt d’aquesta bola.  

Això serà falta.  

5f CARRO Es definirà com la situació en que la punta del tac queda en 
contacte amb la blanca després de que hagi començat el seu moviment 
endavant.  

5g No aconseguir escapar d’un SNOOKER fent contacte amb una bola 
“jugable”.  

Es considerarà que un jugador estarà en situació de snooker quan es 
determini que és impossible contactar amb qualsevol part d’una bola 
“jugable” mitjançant un tir de línia recta.  

Per escapar d’un snooker només caldrà que el jugador faci que la blanca 
contacti amb una bola “jugable”.  
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NO caldrà embossar una bola NI fer que una bola toqui una banda 
DESPRÉS d’escapar del snooker.  

Els jugadors hauran de rebre la confirmació de que una situació és de 
snooker d’un contrincant, àrbitre, o oficial abans de fer el tir.  

5h Contactar amb la blanca amb qualsevol part del tac que no sigui la 
punta.  

5i Jugar abans de que totes les boles del tir anterior s’hagin aturat.  

5j Jugar abans de que s’hagin tornat a emplaçar totes les boles que 
calguin.  

5k Jugar fora de torn.  

5m COP DOBLE La punta del tac contacta amb la blanca més d’una 
vegada en un mateix tir. Si la punta del tac contacta amb la blanca dos 
cops i l’àrbitre veu o sent cada contacte, aleshores serà falta.  

5n Fer un tir sense tenir com a mínim un peu a terra. L’excepció és en cas 
de minusvalidesa o altres necessitats especials.  

5p Tocar una bola. Quan el cos, la roba, les joies o els accessoris d’un 
jugador, o una part del tac, amb l’excepció de la punta durant un tir legal, 
toquin una bola.  

Que caigui la punta d’un tac o que caigui una peça de guix serà 
responsabilitat del jugador. En el cas de que hi hagi contacte amb una 
bola sobre la taula serà falta. El jugador serà responsable dels estris que 
porti a la taula però no dels que estan subministrats pel campionat. Si el 
pont recolzador cau d’un allargador que s’ha subministrat pel campionat, 
això no serà falta. Serà un estri “subministrat”. Només serà falta si forma 
part de l’equipament del mateix jugador.  

6. PENALITZACIÓ DESPRÉS D’UNA FALTA  

6a Pèrdua de control de la taula  

Després de qualsevol falta el jugador perdrà la seva pròxima entrada i el 
contrincant tindrà un tir lliure més una entrada.  

6b EL TIR LLIURE DESPRÉS D’UNA FALTA  

La taula estarà “OBERTA” i el jugador entrant disposarà d’un tir lliure 
sense l’obligació d’anunciar-ho. Únicament amb el primer tir, es jugarà la 
blanca sobre qualsevol bola sense penalització.  

Amb un tir lliure un jugador podrà...  
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(a) jugar o embossar qualsevol de les boles del contrincant.  

(b) jugar un tir de combinació directament sobre les boles del contrincant 
i d’aquesta forma embossar boles del seu grup O jugar sobre el seu propi 
grup de boles i d’aquesta forma embossar una bola del grup del seu 
contrincant.  

(c) jugar la negra sobre les boles del contrincant i embossar-les O jugar la 
negra sobre boles del seu propi grup i embossar-les.  

(d) jugar la negra, però no embossar-la, almenys que sigui la bola 
“jugable”.  

Es podrà embossar la negra en tirs de combinació tal com es descriu en 
la norma 4j.  

6c Després de qualsevol falta, la blanca podrà ser...  

col·locada en la cabana O jugada des d’on romangui sobre la superfície 
de la taula. Es procedirà com en les normes 6a i 6b. Moure la blanca a la 
cabana, i dins de la cabana, no compta com un tir ni com una entrada.  

7. LES FALTES QUE RESULTEN EN PÈRDUA DE PARTIDA SÓN LES 
SEGÜENTS  

7a Cometre una falta en un tir en que s’embossi la negra.  

7b Embossar la negra... quan qualsevol de les boles del grup del jugador 
executant el tir queden sobre la taula una vegada que s’hagi completat el 
tir.  

7c FALTA INTENCIONADA  

Un jugador que clarament juga una bola que no és “jugable” de manera 
intencionada ha comès un falta intencionada que resultarà en pèrdua de 
partida.  

No fer un intent real de fer un tir legal serà una falta intencionada, que 
resultarà en pèrdua de partida.  

7d Tocar o agafar una bola sobre la superfície de la taula de manera 
intencionada sense permís resultarà en pèrdua de partida.  

Excepte quan s’estigui col·locant la blanca a la cabana (norma 4c), només 
l’àrbitre podrà tocar expressament una bola en la superfície de la taula. Si 
no hi ha un àrbitre disponible, es demanarà permís per agafar la blanca al 
contrincant.  

7e Agafar una bola que està caient a una tronera o evitar que caigui.  
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Si la blanca rebota de tal manera que vagi a caure en una tronera i el 
jugador agafa aquesta bola, evitant així que caigui dins de la tronera i al 
mecanisme de la taula, aleshores és pèrdua de partida.  

7f Destorbar expressament el joc d’un contrincant per paraula o acció.  

8. PROTOCOL GENERAL PELS CAMPIONATS I LLIGUES  

8a CRONOMETRATGE DE TIRS I FALTES Els jugadors tindran 60 segons 
per executar un tir, incloent el tir de sortida o un tir amb “bola a ma”. 
L’àrbitre començarà el cronometratge quan totes les boles s’hagin deixat 
de moure (però vegeu a sota, recuperació de la blanca quan caigui en una 
tronera).  

Si un jugador no executa el seu tir en 60 segons serà falta.  

Si un jugador no ha executat el seu tir després de 30 segons, l’àrbitre 
anunciarà “trenta segons”. Es fa aquest avís en el mateix moment que 
transcorren i no es retardarà pel fet de que el jugador estigui a punt 
d’executar el seu tir.  

L’àrbitre podrà recuperar la blanca del calaix de retorn si el jugador triga 
en fer-ho.  

L’àrbitre entregarà la bola al jugador que té control de la taula. Tan bon 
punt s’entregui la blanca, o el jugador recuperi la bola, l’àrbitre 
començarà el cronometratge. El jugador tindrà 60 segons per executar el 
tir.  

Es declararà “temps mort” pels motius següents...  

(a) el jugador demana un allargador.  

(b) alguna persona o quelcom està obstruint el jugador.  

(c) s’ha de prendre una decisió respecte una bola en contacte.  

8b COMPORTAMENT ANTIESPORTIU Es trenca “l’esperit del joc” i 
s’atorgarà la partida o l’enfrontament al contrincant.  

Es podran considerar les conductes següents com antiesportives...  

(a) Llenguatge groller.  

(b) Llençar un tac o descargolar-lo com si es volgués concedir la partida o 
l’enfrontament.  

(c) Discutir amb un contrincant, espectador o àrbitre.  

(d) Mostrar desacord amb les decisions de l’àrbitre de manera reiterada.  
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(e) Destorbar quan el contrincant està executant un tir.  

(f) No apartar-se de la taula o no deixar pas al contrincant després d’una 
entrada.  

8c REBRE CONSELLS No s’han de rebre consells d’altres.  

Si, a l’opinió de l’àrbitre, s’ha compromès el resultat d’alguna forma, es 
podrà atorgar la partida al contrincant.  

8d ABSENTANT-SE DE LA ZONA DE JOC  

Si un jugador ha d’abandonar la zona de joc durant un enfrontament, ha 
de tenir el permís de l’àrbitre.  

Només hauria de passar en casos excepcionals. En l’absència d’un 
àrbitre, només s’haurien de prendre descansos per anar als serveis entre 
partides.  

8e L’àrbitre podrà donar consells, sota demanda, respecte el reglament 
del joc.  

L’àrbitre explicarà la norma el millor que pugui. L’àrbitre no donarà cap 
opinió subjectiva que pogués afectar el joc, com, per exemple, si es podrà 
executar un tir de manera legal.  

No es podrà fer responsable a l’àrbitre d’haver donat informació 
equivocada. Conèixer el reglament és l’obligació del jugador.  

8f L’àrbitre controlarà que no es prengui un temps excessiu en l’execució 
dels tirs.  

Això s’aplicarà en conformitat amb les normes i els protocols de les 
competicions locals i serà necessari quan no s’apliqui la norma 8a de 
cronometratge dels tirs.  

8g TORNANT A MUNTAR EL TRIANGLE amb nou boles desprès de joc 
lent o negatiu.  

Es muntaran les quinze boles com sempre. Es traurà la bola de l’àpex i les 
cinc de darrera. Els jugadors hauran de fer punteig per determinar qui 
surt.  

8h Jugant a DOBLES quan un jugador s’apropa a la taula, és antiesportiu 
conversar amb altres, incloent la parella, i es tractarà segons les normes 
de la competició.  

8i JUGANT SENSE UN ÀRBITRE Es consultaran les discussions entre 
jugadors amb els oficials del campionat. El joc s’aturarà per permetre que 
es cridi a un oficial atès que s’han de fer les protestes abans de que es 
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faci cap més tir. Si no es fa així, no es podran tenir en compte les 
protestes. Si els jugadors no fan aquesta acció, es considerarà que no hi 
ha hagut cap falta. Un jugador haurà de respectar la petició d’un 
contrincant de que s’aturi el joc i que es cridi un oficial.  

No fer-ho podrà resultar en pèrdua de la partida o de l’enfrontament.  

Norma de nova d’implementació a partir d’abril 2015  

Durant partides de campionat sense àrbitre, un jugador que desitja jugar 
la blanca des de la cabana després d’una falta està obligat a demanar al 
seu contrincant que li passi la blanca excepte quan aquesta es trobi en el 
calaix de retorn. En el cas que això no es faci, es penalitzarà amb pèrdua 
de partida.  

 
Traducció realitzada l’any 2016 per Andy Hughes amb la col·laboració 
d’Aram Bernaus i el suport d’ABACAT (Associació de Blackball 
Catalunya). Agraïment especial a Quim Torné, per la revisió 
desinteressada del text en Català. 


