
 
Categoria de Noies Abacat, temporada 2014. 

 

 
 
Benvolgudes noies, a mode d’introducció us explico com funciona pel damunt 
Abacat i en concret la vostra categoria, espero resoldre gran part dels vostres 
dubtes i en cas de necessitar qualsevol aclariment ho podeu fer via mail a 
marmitaco.site@gmail.com o bé trucant-me al 670229548.  
Si feu un cop d’ull a la pàgina web d’Abacat trobareu molta informació que no 
he recollit aquí per motius d’espai, visiteu www.abacat.cat  
 
1-Què és Abacat? És l’associació catalana de Blackball, formada l’any 2006 i 
activa des de llavors amb l’objectiu de fer competicions obertes a tothom ja 
siguin jugadors com sales, la finalitat de tot plegat és seleccionar als jugadors i 
jugadores en millor forma de cada temporada per a atendre els campionats 
d’Europa que es celebra cada any i del Món que es celebra cada dos. 
La particularitat d’Abacat és que està gestionada pels propis jugadors i tots ells 
reben el mateix tracte, pels que fa molts anys que ens movem en el món del 
billar això és una autèntica novetat. També és important destacar que ningú 
cobra res a Abacat i tot el que es genera reverteix en els propis jugadors. 
 



 
2-Perquè m’hi hauria d’apuntar? Per a guanyar diners segur que no, doncs els 
premis que més avall us explico van orientats a les beques esportives, tot i que 
també es poden traduir en diners. La motivació és clarament esportiva i només 
així s’entén que t’hi apuntis, volem que totes les noies que jugueu participeu 
d’aquesta proposta i farem mans i mànigues per a convèncer qui calgui i un cop 
jugada la temporada obtinguem l’equip més competent que es pugui enviar.  
Si t’hi apuntes és perquè t’agrada jugar a billar, curt i ras. 
 

 
 
3-En que consisteix jugar la temporada? La temporada consta de 7 proves 
de KO directe amb sorteig pur (no hi ha caps de sèrie), d’aquestes sumes punts 
en els teus millors cinc resultats, es descarten els dos pitjors i d’aquesta manera 
no passa res si te’n perds alguna, fins i tot dues. Aquests resultats configuren un 
rànquing que un cop acabada la temporada assenyalen quines noies es 
classifiquen per la competició que toqui. Les proves sempre es disputen en 
diumenge, el calendari el pots consultar aquí: 
abacat.cat/docs/temp1314/CALENDARI_ABACAT_2014.pdf  
Els enfrontaments són a 5 partides guanyades fins a semifinals i a 6 la final, el 
sorteig amb horaris es publica dos dies abans per la vostre comoditat, és molt 
important ser puntual doncs si arribes més de 15 minuts tard amb tota seguretat 
estàs desqualificada. També es molt important notificar que no pots assistir a 
una prova abans de fer el sorteig, això es fa enviant un correu a l’adreça 
abacat@abacat.cat , no avisar i fer un NP (no presentat) té penalització, consulta 
la normativa aquí: http://www.abacat.cat/docs/temp1011/NP.pdf 



 
4-Què val jugar la temporada? El preu del forfait de temporada (inscripció) ha 
baixat dels 70€ de l’any passat als 60€ d’aquesta, aquests diners es poden fer 
efectius en la primera prova, o bé fraccionats en les dues primeres o mitjançant 
un càrrec bancari. També has de comptar que les partides les paga qui perd 
l’enfrontament, així totes pagueu només un cop per prova menys qui guanya la 
prova, que no paga. Aquests són els diners que cal pagar per a jugar Abacat. 
Altres despeses com el transport queden alleugits si us poseu d’acord entre 
vàries per a fer els desplaçaments en els mínims cotxes possibles, mirarem 
d’ajudar-vos en aquest tema quan sapiguem exactament qui juga. 
També a proposta vostre obrim la possibilitat de jugar alguna prova solta si no 
pots jugar tota la temporada pel preu de 20€ x prova, és evident que jugant 
només una prova no tens cap opció d’aconseguir cap premi però queda com una 
col·laboració amb el col·lectiu i pot contribuir a engreixar el pressupost.  
 

 
 
5-On van a parar els diners?  TOTS els diners tornen a les noies, els dels 
forfaits i totes les partides que es disputin durant la temporada, a més de cada 
partida que es juga el local on es celebra aporta 30 cèntims d’euro que també van 
a parar als vostres premis. També cal explicar que Abacat aporta per a l’equip de 
noies que disputaran la setmana vinent el mundial la quantitat de 1.000€, això no 
és una quantitat fixa sinó que es determina segons la temporada i les necessitats 
de la categoria, durant la temporada passada van participar molt poques noies 
però potser en la següent caldrà ajudar més als juniors o sèniors. 



Abacat també fa diners fent loteria per Nadal, merchandising, una barra a les 
barraques de festa major de Sabadell i en el sopar/festa de final de temporada 
entre d’altres. Òbviament no es pot comptar d’entrada amb ingressos extres 
doncs l’activitat que dona més diners extres, les barraques, depèn de que no 
plogui per a poder fer-se, no podem comptar amb una aportació fixa per la 
categoria fins que no es tanqui el balanç de l’any en curs, si podem assegurar 
però que tot el que hi poseu retorna a la categoria i més diners encara.   
 
6-Quins són els premis? A Abacat els premis es diuen PABS, si a final de 
temporada vols dedicar els teus PABS a competir tenen un valor de 1€ cada un, 
si prefereixes bescanviar-los per diners tenen un valor de 0’70€, altre cop podeu 
veure que tot va orientat a facilitar al màxim nombre de jugadors competir 
internacionalment. En el cas de les noies els premis són progressius, això vol dir 
que en cas de ser 15 noies o menys de promig per prova els PABS els reben les 
cinc primeres, si sou 16 de promig la sisena noia també té PABS i així 
consecutivament, aquí teniu un càlcul estimatiu que no sabrem amb seguretat 
fins que acabi la temporada, cada partida compta: 
 
 

Distribució de PAB'S segons classificació final de 
temporada 
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8 148 145 141 137 134
9 174 170 166 162 157
10 200 195 190 186 181
11 226 221 215 210 204
12 252 246 240 234 228
13 278 271 265 258 251
14 304 297 289 282 275
15 330 322 314 306 298 6ª
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19 330 322 314 306 298 188 134 109 64 10
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20 330 322 314 306 298 210 161 124 80 43 
           

 
 
7-Què passa si em classifico i no em donen festa a la feina? En aquest punt 
faig un copiar/pegar de la normativa d’aquest any, que també t’adjunto en el 
mateix mail: 
“El dret a formar part de la selecció el dóna l’ordre de rànquing. No obstant, 
l’ordre per determinar la distribució de PABS es formarà primer pels jugadors/es 



que atenguin el campionat d’Europa o Món i després per la resta en el ordre de 
rànquing. 
 
Per exemple, en el cas de Noies, si al rànquing de la temporada hi ha una 
mitjana de 18 jugadores i la Subcampiona, tercera i setena classificades no 
atenen la competició, l’ordre a efectes de distribució de PAB’s  serà: 
 
 

Posició al rànquing 
Jugadors/es 1 4 5 6 8 2 3 7 

18 330 322 314 306 298 167 111 93 
 
 
En el cas que no sigui possible formar equip pel C.E. o C.M. la totalitat dels 
PABS es distribuiran segons el quadre de premis.” 
 
Cal afegir a aquest supòsit un acord que van prendre les noies presents a la 
reunió celebrada un cop acabada la temporada passada, en cas de no superar les 
16 noies de promig per prova durant la temporada els PABS recauen en les cinc 
primeres noies, si alguna no pot assistir al mundial o europeu els seus PABS 
passen a la següent noia i la primera rep com a compensació el preu del forfait 
de la temporada, que es descompta dels PABS de la noia que pot viatjar. 
 
8-Uniformitat en les proves: Torno a fer un copiar/pegar de la normativa: 
“S’exigeix uniformitat a les competicions: TOTES les competicions  
d’ABACAT a excepció de Segona divisió, s’hauran de  jugar amb  
uniformitat: sabates i pantalons negres amb camisa i armilla o polo. Si  
s’utilitza el Polo no es podrà utilitzar una prenda a sota que sobrepassi  
els límits del Polo, sempre es por recórrer a la camisa i armilla.  
La no uniformitat impedeix jugar les proves oficials d’ABACAT. 
   
9-Feu-vos vostre el projecte, Si bé el projecte esportiu ja està redactat per a 
aquesta temporada (sempre es poden canviar coses en les següents), hi ha un 
munt de coses que es poden fer a benefici de la categoria i per a recaptar més 
fons com, sopars/festetes, campionats amb regals de premi, calendaris i 
qualsevol cosa que proposeu i vulgueu tirar endavant. Som molts els que volem 
donar un cop de ma, només cal que ens dieu què voleu que fem i ens tindreu pel 
que convingui, a més noies competint millors premis i més possibilitats, si sou 
moltes o poques i us feu vostre el projecte tot anirà rodat, n’estic segur. 
 
Gràcies per llegir el projecte, ara només cal fer-te una pregunta abans no 
comencin a rodar les boles, t’hi apuntes?   
 
  
 
 



 
 


