
 

 
PROJECTES ESPORTIUS TEMPORADA 2013-2014 
 
 
PRIMERA DIVISIO 
 
 

 
 Forfet de temporada: El preu del forfet de temporada es de 100€. 

 
 

 Sistema de puntuació de les proves (per rànquing): Es segueix en la 
mateixa línia de la temporada passada es a dir: Campió=30 p., 
Subcampió=27 p., Semifinalistes=24 p., i així successivament fins arribar 
al total de rondes de la prova. Com la temporada passada, les rondes 
prèvies puntuen a un punt de la primera ronda en el cas de que no hi 
hagin com a mínim la meitat dels enfrontaments del quadrant. Si 
s’igualen o superen la meitat dels enfrontaments, puntuaran a tres 
punts menys de la primera ronda. 

 
 

 
ASPECTES GENERALS 
 
 

 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 de vestir amb camisa i armilla o 
polo. 
La no uniformitat significarà una amonestacio i tres amonestacions 
acumulades impediràn jugar les proves oficials d’ABACAT.  
 
 

 Tota la programació de competicions s’ha establert majoritàriament 
en Diumenge: Es busca la més alta participació possible.  Només en cas 
de extrema necessitat i canvis forçats en el Calendari (ja publicat) es 
podria jugar en un altre dia de la setmana.  

 
 
 

Els jugadors tindran la opció de subscriure’s al programa de Punts Abacat ( 
PAB’s) o bé com fins ara premis econòmics per: classificació meritòria per prova 
de rànquing o per  classificació  final del rànquing corresponent en acabar la  
temporada. ELS PREMIS ECONOMICS ES LIQUIDARAN A FINAL DE TEMPORADA . 
Els  PAB’s estaran bonificats respecte als premis econòmics.  A la pagina web 
d’ABACAT hi trobareu una explicació amplia sobre el sistema de PAB’s. 
 



 

 
NO PRESENTATS.  Es manté en general la normativa dels NP´s (no presentats), a 
fi d’evitar el màxim els  problemes amb l’organització de les proves i amb els 
jugadors que participen. Respecte els desqualificats es determina un màxim de 
dues hores per presentar-se, passat aquest temps es considerarà NP a tots els 
efectes. Per més informació podeu consultar la pàgina web d’ABACAT . 
  
 
Existeixen uns Responsables de Gestió que treballaran per fer que la 
organització i desenvolupament de proves i la comunicació siguin  més eficients. 
En general, seguiran vinculats a les divisions a les que juguen durant la 
temporada, encara que no exclusivament i tindran un paper destacat en les 
decisions que anirà prenent ABACAT al llarg de la temporada a través de les 
reunions ordinàries periòdiques (primer dilluns de cada mes). 
 
 
 
DETALLS DE LA  DIVISIÓ 
 
 
 
A continuació s’indiquen aspectes concrets de cadascuna de les div.cat. 
relatives a distàncies i número de proves (KO): 
 
 
 
 

DISTÀNCIA ENFRONTAMENTS (PG) DIVISIÓ / 
CATEGORIA 

NUM. PROVES 
TEMPORADA 

NUM. PROVES 
PUNTUABLES GENERAL  SEMIFINALS   FINAL 

        
HONOR 7 5 7 8 9 
PRIMERA 7 5 5 6 7 
SEGONA 7 5 5 6 7 
NOIES 7 5 5 5 6 
SENIOR 7 5 5 6 7 
 
 
 
 
Premis: A nivell de trofeus hi hauran dues copes a cada jornada pel Campió i 
Subcampió i tres copes més al final de temporada.  
 
 
 
 
El detall de premis en PABS s’indiquen a continuació: 
 
 
 
 



 

   Premis lliga regular  Premis final temporada 
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De 6 a 10  85 40 15  250 125 85 
de 11 a 15     95      50      20       275      145       105   
de 16 a 20    100      55      25       295      160       115  
de 21 a 25    105      60      30       315      175       125    

PRIMERA 

de 26 a 30    115      65      35       340      190       135  
 
 
A fi de facilitar la tasca de gestió no es repartiran premis per prova. Qualsevol 
premi en PABS es liquidarà al final de la temporada. Per optar als premis cal 
estar 100% al corrent de pagament. 
  
ALTRES ASPECTES 
 
WILD CARDS: Al començament de la temporada els CAMPIONS i SUBCAMPIONS de 
la primera i segona prova de Primera Divisió, passaran a Jugar Divisió d’Honor 
directament.  
 
FINAL DE TEMPORADA Els 2 primers classificats de Primera Divisió pugen 
directament a Divisió d’Honor i els 4 següents, es a dir del 3er. al sisè classificat 
jugaran un play off, que es definirà a continuació, amb els jugadors en descens 
de Divisió d’Honor a fi de garantir que a aquesta Divisió sempre hi hagin els 
jugadors més en forma.  
 
 
ELS PLAY OFF: 

Aquest reglament, exclusiu de Divisió d’Honor i Primera Divisió, s'ha afegit amb 
el propòsit de fomentar i millorar el nivell de competitividad i al mateix temps 
el de garantir amb més fidelitat la posició real en la que haurien d'estar situats 
els jugadors.  

Els PLAY OFF es jugaran en un sòl dia amb el sistema de ROUND ROBIN a 5 
partides guanyades amb un màxim de 8 partides jugades, és a dir , existeix la 
possibilitat d’empat a 4 partides.  

Cada enfrontament donarà 3 punts al guanyador i 0 punts al perdedor i en cas 
d’empat 2 punts per cadascun. 

En cas de situacions d'empat al final de tots els enfrontaments, el jugador que 
tingui menys partides perdudes serà el millor classificat. Si hi ha empat en 
partides perdudes i en punts, es farà servir l'average particular i guanyarà el 
jugador que hagi guanyat l’enfrontament particular 



 

 

Classificació general fi temporada 
Divisió d'Honor Primera Divisió 

1er. Classificat Beca esportiva Mundial 1er. Classificat Puja a Divisió Honor 
2on.    " Beca esportiva Mundial 2on.   " Puja a Divisió Honor 
3er.     "  Beca esportiva Mundial 3er.    " Classificats Play Off 
4rt. Beca esportiva Mundial 4rt. Classificats Play Off 
5é. Beca esportiva Mundial 5é. Classificats Play Off 
6é. Beca esportiva Mundial 6é. Classificats Play Off 
7é 250 Pabs   
8é 200 Pabs   
9é 150 Pabs   
10é 100 Pabs   
11é   50 Pabs   
12é Classificats Play Off   
13é Classificats Play Off   
14é Classificats Play Off   
15é Classificats Play Off   
16é Baixa a 1á Divisió   
Següents Baixen a 1á Divisió   
 
  
 
Els jugadors de Primera Divisió es sortejaran automàticament i  només cal que 
comuniquin les eventuals NO participacions mitjançant correu electrònic a 
abacat@abacat.cat abans de les 22 hores dels divendres. El No Presentat (NP) 
implica sanció. En casos excepcionals s’haurà de presentar justificant per evitar 
la sanció per NP. Veure la pàgina web per a més informació. 
 
 
L’Associació farà una Newsletter recordatòria uns dies abans de que hi hagi 
competició però no comunicarà directament amb els jugadors per preguntar-lis 
si volen participar. Pel bon funcionament d’ABACAT cal que ens acostumem a 
fer servir el correu electrònic regularment. 
 
 
Bones partides !!! 


