Normativa de No Presentats (NP’S)

A fi d’evitar els no presentats, el jugador que disposi de forfet o s’hagi inscrit per
una prova solta, si finalment no pot assistir a la competició haurà de notificar
ABANS del sorteig (divendres nit màx. 22 hores) mitjançant correu electrònic a
ABACAT o al seu responsable de divisió aquesta circumstància.
Si un jugador no es presenta a la competició se li adjudicarà un “NP”. Si el
jugador es presenta fora del termini i fins un màxim de dues hores mes tard se li
substituirà el NP per un Desqualificat “DQ” puntuant com si hagués perdut a la
ronda que no s’ha presentat. Si abandona la competició després de jugar algunes
rondes sense causa de força major (Comissió Esportiva) podrà ser sancionat com
si es tractés d’un “No Presentat” en cas de causa justificada puntuarà com si
hagués perdut a la ronda no presentada.
Tots els jugadors que provoquin un NO PRESENTAT, sense justificació
documental per causa justificada, tindràn una pènalització esportiva en els
següents termes:
Tant el jugador que disposa de forfait com el que no en disposa, rebràn una
penalització en punts de rànking i en PAB’S:


A la classificació final de temporada no es podrà utilitzar un
NP com a un d’els pitjors resultats, les proves amb un NP no
podràn ser descartades.



Respecte dels PAB’S cada NP restarà 10 PAB’S del compte del
jugador.



Un jugador amb 2 NP’s serà exclòs del seu Rànquing i no
podrà jugar cap prova més de la temporada. Quan es cometi
el primer NP se li farà un advertiment personal per un
membre de la Comissió Esportiva i en cometre el segon, rebrà
l’expulssió, sense dret a retorn del seu Forfait sigui parcial o
íntegre. La comissió esportiva avaluarà la possibilitat que
participi en alguna altra competició ABACAT.

Qualsevol al·legació o justificació que pugui fer un jugador respecte a aquests
temes haurà de ser avaluada per la comissió esportiva, que dictaminarà
oportunament.

