COMPETICIÓ:
“ABACAT COPA CATALUNYA”
Índex:
1.
2.
3.
4.

Públic objectiu
Característiques de la competició
Temes econòmics
Inscripció

1. Public objectiu.
Aquesta competició s’adreça a jugadors en actiu a Div. d’Honor, Primera i
Segona divisió (exclusivament associats d’Abacat de la temporada actual).
2. Característiques de la competició.
1. Aquesta competició se celebrarà els dilluns entre els mesos de MAIG A
DESEMBRE de 2022, es desenvoluparà en format de KO i a cada “jornada”
participaran només 4 jugadors segons la seva categorització, que explicarem
més endavant. Jugaran un jugador “A”, un “B” i dos “C” i s’enfrontaran per
sorteig pur. El resultat d’aquest KO donarà un campió que serà el que passarà
a la següent fase.
El KO serà al millor de 9 partides i es farà servir el vigent reglament de
Blackball. Amb una única variació la incorporació del Golden Break (sí
s’embossa la negra de sortida es guanya la partida directament) i del Golden
Duck (si s’embossa negra i blanca a la sortida es perd la partida directament).
Per jugar aquesta competició i ubicar els jugadors pel seu nivell es faran
servir els rànquings de divisions d’Abacat (Divisió d’honor “A”, Primera Div.
“B” i Segona div. “C”) de la temporada actual. Es farà servir l’ordre de
rànquing que hi hagi el dia 04/04/22, l’endemà de la segona prova de DH.
Els jugadors tindran el seu número tenint en compte els rankings, del 1 al 16
per DH del 17 al 32 per Primera i del 33 al 64 per segona.
S’obrirà la inscripció i es crearan tres “bosses” (A-B-C) i setmanalment (una
setmana abans) es farà una extracció a l’atzar de 4 jugadors que seran els
que hauran de presentar-se puntualment el dilluns següent a les 9 de la nit a
la sala triada per a la competició. El sorteig del KO serà presencial. Si per
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alguna raó algú no pogués assistir s’activarà el reserva corresponent
(existiran reserves triats per sorteig).
2. Tots els enfrontaments es jugaran amb àrbitre i timming i l’enfrontament
tindrà una durada màxima de 50 minuts. El timming pels primers 40 minuts
serà de 30 segons i de 20 segons pels últims 10 minuts.
3. Com que es podran produir empats, es desempatarà mitjançant Speed Pool
cronometrat amb 6 boles vermelles i el jugador que les emboqui més
ràpidament serà el guanyador. Cometre falta fa perdre el torn o el desempat i
si qui la comet es el primer jugador el segon jugador disposarà de fins a un
minut per embocar les seves sis boles, en cas de cometre falta o superar
aquest minut s’iniciarà novament el desempat.
4. El campió de cada “jornada” passarà a la fase final consistent en un KO que
també es jugarà amb el timming indicat. La competició acabarà amb un sol
grup de 4 jugadors on competiran amb el mateix format per decidir qui serà
el campió de la Copa Catalunya.

3. Temes econòmics.




La inscripció serà de 25€, 15€ i 10€ segons el jugador sigui A, B o C.
Es jugarà amb una taula per temps i els jugadors pagaran 3€ per
enfrontament.
Els premis de la fase final seran (amb 64 inscrits = 16 Grups):
o Campió:500€ - Subcampió:250€ - Semifinalistes:125€.
o Aquests premis es podran veure incrementats o disminuïts
proporcionalment segons la participació.
o Poden veure’s ampliats per les aportacions d’eventuals espònsors.

Totes les jornades tindran una molt àmplia difusió a les Xarxes Socials i s’intentarà
tenir un bon streaming.
Aquesta competició tindrà una CE especial per tractar temes esportius i estarà
formada pel President i els expresidents que estiguin actius a la junta.
4. Inscripció
El dia 4/04 és publicarà la llista per ordre de rànking amb tots els jugadors
disponibles per participar, tindran preferència els 16 primers de DH els 16 primers
de 1a i els 32 primers de 2a. Els jugadors de fora d’aquestes posicions de rànking
podran entrar com a reserves.
El dia 6/04 a les 12 del migdia s’obre el període de inscripció fins el dia 25/04 a les
12 del migdia. El mètode per inscriure’s serà via correu electrònic a
abacat@abacat.cat i efectuant la transferència de l’import esmentat al punt 3
segons la divisió al número de compte: ES64 0081 0057 3400 0164 9971
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