
 
 

Protocol per inscriure jugadors en ABACAT i per determinar la seva 
categoria o divisió i sistema d’ascensos i descensos. 

 
 

 INSCRIPCIO DE JUGADORS 
 
1. En rebre una petició de jugar amb ABACAT el secretari primer comprovarà que el 
jugador compleixi amb els requisits per inscriure-se’n, que no és més que tenir tot 
en regla respecte a la associació i ser ben considerat per ella. El jugador no gaudirà 
d’aquesta condició en el cas que: 
 

a) Degui diners a ABACAT de temporades passades, 
 

b)   Hagi estat exclòs de poder competir amb ABACAT per NPs, o 
 
b) Hagi  estat exclòs per un altre motiu disciplinari. 
 
En el cas de trobar que un jugador no estigui en condicions per inscriure-se’n, el secretari notificarà el 
jugador d’aquesta circumstància i se li explicarà quines accions calen prendre per rectificar aquesta 
situació i així poder jugar un altre cop en les nostres competicions. 
 
Per tornar a ser un jugador amb dret de jugar en les competicions que organitzen la 
associació, serà necessari prendre una de les mesures següents, presentades seguint la 
classificació esmentada en el paràgraf anterior: 
 
a) Pagar els diners que es deuen a la associació. (El secretari mantindrà una llista dels 
impagats d’ABACAT.) 
 
b) Reconèixer que comprengui la normativa respecte els NPs i comprometre-se a no 
reincidir en no assistir a proves sense avisar amb la antelació requerida. (Aquest 
procediment pot fer-se simplement a través de les seves comunicacions amb el secretari.) 
 
c) Demanar, amb una petició argumentada, que la Comissió Esportiva revisi el seu cas. 
Normalment els arguments per reconsiderar la seva condició inclou ran un propòsit 
d’esmena. En aquests casos la decisió de la Comissió Esportiva serà inapel·lable i en el 
cas d’una resposta negativa, no es podrà tornar a considerar el seu cas durant la mateixa 
temporada. 

 
2. El secretari comprovarà que el jugador tingui el dret de participar en la categoria 
o divisió en què demani jugar. 
 
Categories per edat 
 
En el cas de les categories per edat, un jugador tindrà el dret de participar en una categoria 
si compleix amb el criteri d’edat per participar en l’equip corresponent a aquesta categoria 
al campionat que nosaltres hem establert com el campionat internacional primari de la 
temporada esportiva (vegeu el Projecte Esportiu). 
 
Divisions 
 
Jugadors ja inscrits en el registre de jugadors d’ABACAT. 
 
En el cas de les divisions, el secretari consultarà el registre de les divisions dels jugadors 
i inscriurà el jugador en la seva divisió segons el registre. Només serà possible canviar 
la registració d’un jugador registrat com a Segona a Primera per decisió de la Comissió Esportiva i 
únicament en el cas que es compleixin totes tres de les 
condicions següents: 
 
a) El jugador prèviament ha estat jugador de Primera o de DH d’ABACAT. 
 
b) El jugador va descendir de Primera a Segona per motiu de no haver jugat durant tres temporades o va 
rebrer el primer descens per jugar menys de 4 proves i un segon descens per inactivitat o a l’inrevés.  
 
En fer la reflexió subjectiva respecte el nivell de joc d’un jugador, membres de la Comissió Esportiva poden 
demanar la apreciació de jugadors consolidats d’ABACAT amb coneixements del progrés del jugador sota 
consideració.) 
 
En cap cas serà possible inscriure un jugador directament en Divisió d’Honor sense 
que hagi guanyat la seva plaça per haver passat primer per Primera. 

 
Jugadors no inscrits en el registre de jugadors d’ABACAT 



 
 

 
En el cas que un jugador demani jugar en les divisions d’ABACAT i que no consti en el registre, normalment 
s’inscriurà directament a Segona. No obstant, si el jugador creu que té el nivell per jugar a Primera i 
demana jugar directament en aquesta divisió, es referirà el cas a la Comissió Esportiva per la seva 
consideració. 
 
 La Comissió Esportiva basarà la seva decisió en la seva apreciació de si reuneixi o no el nivell de joc exigit 
en la condiciód) de l’apartat anterior.  És a dir, la Comissió Esportiva pot determinar que un jugador no 
prèviament inscrit com un jugador d’ABACAT jugui directament a la Primera divisió si, després de fer les 
indagacions necessàries si escauen, creu que el seu nivell de joc correspon actualment a un jugador de la 
part alta de Primera (de la meitat cap a munt) o de Divisió d’Honor. 
 
Com s’ha deixat clar en l’apartat anterior, en cap cas serà possible inscriure un jugador directament en 
Divisió d’Honor sense que hagi guanyat la seva plaça per haver passat primer per Primera. 
 
 
SISTEMA D’ASCENSOS I DESCENSOS 
 
Els jugadors pujaràn i baixaràn segons els criteris establerts a cada Temporada Esportiva, no obstant si un 
jugador ha baixat de divisió per motiu d’abandonament de temporada o inactivitat, es ha dir de les set 
proves no ha arribat a jugar-ne 4 com a mínim, en inscriures en una de les tres temporades succesives 
serà requalificat a la Divisió de la que provenía. Si no fa aquesta inscripció doncs romandrà a la Divisió a la 
que va Baixar en concepte de descens per inactivitat (al igual que ho fan els jugadors que estàn inactius 
durant tres anys i per aquest motiu baixen 1 nivell. 
 
Amb aquesta mesura evitem, per exemple que jugadors que havien jugat a Divisió d’Honor i deixaven la 
temporada a mitges, acabessin al cap de tres anys a Segona Divisió, totalment desubicats. O també 
jugadors de Primera Divisió que abandonin la  temporada i juguin la següent a Segona Divisió desvirtuant 
completament la competició de novells. 
 
 
 

 
 


