
 

 

 
PROJECTE ESPORTIU TEMPORADA 2018 - 2019 

 
 

1. NOVETATS DE LA TEMPORADA 
 

 Aquesta temporada el nostre objectiu esportiu principal serà enviar 
seleccions a La Copa de les Nacions, organitzada per la EBA, que es 
celebrarà en dates i a un lloc que encara queden per determinar (se 
suposa que al novembre del 2019).  
 

 S’introduirà de manera generalitzada el sisè jugador pel les seleccions 
(vegeu l’apartat 3 pels detalls).  
 

 Com cada any, també enviarem equips per representar-nos als 
Europeus a Bridlington al Regne Unit als principis de maig del 2019 (1-
4, júniors; 6-11, adults). A diferència del cas de La Copa de les Nacions 
en que la participació serà estrictament per posició en els rànquings, 
aquí la composició dels equips serà oberta a tot jugador d’ABACAT qui 
vulgui participar-hi sense cap procés previ de selecció. No obstant, en 
el cas de no poder satisfer tota la demanda de places en completar els 
equips, es faran servir els rànquings de l’última temporada completa 
per determinar qui tindrà el dret d’assistir-hi i qui s’ha d’excloure.    
 

 Es torna a introduir la categoria de Noies amb l’esperança que tindran 
un nivell de participació suficient per poder assegurar la formació 
d’una selecció per la Copa de les Nacions al final d’aquesta 
temporada, i pensant endavant a la temporada 2019/2020, pels 
Mundials a Austràlia al 2020. Per agilitzar aquestes proves, s’ha 
aprovat un nou reglament de timing que serà aplicable a totes les 
proves d’aquesta categoria a 
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/NANOIA.pdf           

 
 Es preveu que les categories de Noies, Júniors i Màsters es juguin amb 

el format de Round Robin encara que en el cas de que el número de 
jugadors inscrits sigui de més que 12, les proves es faran seguint el 
format d’eliminació directe convencional. 
Es pot consultar el format de joc establert per les RR a  
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/RRNJM.pdf 

 
 Sempre que sigui possible es faran els sortejos en directe per Facebook 

a les 22:00 del divendres abans del dia de la prova, i els quadrants es 
publicaran entre les 22:00 del divendres i les 15:00 del dissabte abans 
de cada prova. Es publicaran els resultats de cada prova i 



 

 

s’actualitzaran els rànquings en les 24 hores després de la finalització 
de cada prova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. GENERALITATS 
 

 S’exigeix uniformitat a les competicions: Totes les competicions 
d’ABACAT, a excepció de Segona Divisió i Júniors, es jugaran amb 
uniformitat: sabates i pantalons negres de vestir amb camisa i armilla o 
polo amb motiu o emblema billarístic. S’estableix una penalització pel 
tema de vestuari de dos punts per ronda jugada sense complir amb 
aquesta normativa; el Director de la Prova serà qui valorarà la 
correcció de la uniformitat.  

 
Discrecionalment, el Director de la Prova pot donar el seu vist i plau a 
que jugui sense penalització a un jugador que assisteixi a una prova 
vestit d’una manera que clarament superi el cànon d’elegància 
requerit encara que no compleixi estrictament amb la descripció feta 
en el paràgraf anterior.     

  
 Forfet de temporada i proves soltes: El forfet de temporada és l’única 

modalitat de pagament que permet jugar Divisió d’Honor i Primera 
Divisió. En el cas de Segona i les categories de Noies, Júniors, Sèniors i 
Màsters a més del forfet també es permet fer proves soltes al preu de 
20€ fins a la tercera jornada. A partir de la quarta jornada només es 
podrà jugar mitjançant forfet.  

 
 

  
PREU DEL 
FORFET 

     

  Sol  + una altra  + dues altres 

D'HONOR 110 € 150 € 200 € 

PRIMERA 100 € 150 € 200 € 

DIVISIÓ 
o  

CATEGORI
A SEGONA 90 € 150 € 200 € 



 

 

NOIES 60 € 120 € 180 € 

JÚNIORS 60 € 120 € 180 € 

SÈNIORS 100 € 150 € 200 € 

MÀSTERS 100 € 150 € 200 € 
 
 
 Formats de competició: En totes les divisions i en la categoria de 

Sèniors es jugarà en format de KO directe. En el cas de Noies, Júniors i 
Màsters, sempre i quan hi ha 12 inscrits o menys, hi haurà una fase 
inicial en format de RR abans de procedir a les rondes finals, que seran 
per eliminació directe (en el cas d’haver més que 12 inscrits en una 
prova, s’utilitzarà el format de KO directe).    
Aquí es torna a donar el vincle al document que desglossa el 
procediment a seguir en les proves amb fase inicial en format de RR: 
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/RRNJM.pdf 
 
La temporada completa consisteix de set proves per totes les divisions i 
categories i s’obtindran l’ordre dels rànquings finals descartant-se les 
dues puntuacions més baixes (no obstant, s’ha de tenir en compte que 
un O de NP no és descartable).  

 
 Sortejos i inscripcions. Amb l’excepció de les tres categories 

presencials (Noies, Júniors i Màsters), es farà un sorteig de tots els 
jugadors que participin amb la modalitat “Forfet” i dels que s’han 
inscrit per proves soltes quan així es permeti. Per inscriure-se’n per 
una prova solta (vegeu la secció a dalt de Forfet de temporada i 
proves soltes) cal escriure un correu a ABACAT abans de les 22 hores 
del divendres abans del dia de la prova. Si un jugador amb forfet no vol 
participar en una prova específica, cal que ho comuniqui també abans 
de les 22 hores del divendres anterior al dia de la competició per 
correu electrònic a np@abacat.cat. 

 
En el cas de Noies, Júniors i Màsters la participació serà per inscripció 
presencial el dia de la prova, encara que pot ser útil des del punt de 
vista organitzativa que s’indiqui la intenció de jugar al delegat 
respectiu amb una certa antelació a la prova si així es demana.  
 
L’Associació sempre farà un butlletí recordatori en els dies abans de 
cada prova però no preguntarà individualment als jugadors si hi volen 
participar. Les dues vies de comunicació oficial habituals d’ABACAT són 
a través de la pàgina web i els correus electrònics, així que cal fer 
servir aquests dos mitjans per mantenir-se al corrent de tota 
l’actualitat d’ABACAT. S’ha de tenir en compte que poden haver canvis 
en el calendari que es publica al principi de la temporada per motius 



 

 

excepcionals, així que sempre s’hauria d’atenir a la versió publicada al 
web, que sempre serà actualitzat.   
 
 NO PRESENTATS. No haurien d’haver mai no presentats. És la 
responsabilitat de cada jugador saber quan ha de jugar i ser-hi quan 
toca. No presentar-se a l’hora convocada és una falta de respecte cap 
els companys i per això hi ha una normativa molt estricte al respecte 
que no només afecta notablement les puntuacions del rànquing sinó 
que resultarà en l’expulsió de la competició en el cas de ser repetit.  
 
Si us plau, llegiu la normativa completa de NPs al web d’ABACAT: 
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/NPS.pdf 
 
En el cas de no poder assistir a una prova inesperadament degut a 
circumstàncies de força major, es podran fer al·legacions a la Comissió 
Esportiva, que prendrà la determinació pertinent al respecte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distància dels enfrontaments:  
 

 

 Rondes fins la final Final 

DIVISIÓ 
D'HONOR 7  8  

NOIES 

2 
a quarts 

3 
a semis 

(quan s’ha començat 
amb RR) 

5  
(amb KO directe des 
del principi)  

5 
(Quan s’ha començat 
amb RR)  

6 
(amb KO directe des del 
principi) 
 

LES ALTRES 
DIVISIONS I 
CATEGORIES 5  6  
 

  



 

 

Fases inicials de RR es jugaran segons el número de partides estipulat 
al document específic que detalla el funcionament d’aquest format de    
competició: 

  http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/RRNJM.pdf 
 

 Sistema de puntuació de les proves (per rànquing): Campió=30 punts, 
Subcampió=27 punts, Semifinalistes=24 punts, i així successivament fins 
arribar al total de rondes de la prova. Les rondes prèvies, definides 
com rondes en que el número d’enfrontaments no arriba a la meitat 
dels possibles, puntuen a un punt menys que els punts assignats per 
una derrota a la primera ronda. 

 
 Trofeus. Se n’adjudicaran dos a cada prova (pel Campió o Campiona i 

pel Subcampió o Subcampiona i a final de temporada tres per a cada 
divisió i categoria pels tres primers del rànquing.  

 
 Premis i Punts ABACAT (PABs). Divisió d’Honor atorga als sis millors 

jugadors del seu rànquing una beca esportiva completa per assistir a la 
Copa de les Nacions 2019.1 Els restants premis de les proves d’ABACAT 
són els anomenats Punts ABACAT, d’ara en endavant “PABs”. 1 PAB = 
0,70€ si es volen disposar en metàl·lic, que s’incrementa a 1 PAB = 1€ 
si s’utilitza per assistir a les competicions internacionals de Blackball 
reconegudes per l’associació, és a dir, en ajudar a fomentar la 
participació del Blackball català a nivell internacional, un dels 
objectius principals de l’Associació.  
 
Els pagaments dels premis en metàl·lic només es fan al final de la 
temporada i per poder cobrar-los cal estar al corrent de les quotes.  

 
Es pot trobar la normativa de PABs ampliada a 
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/PABS.pdf 
 

 Beques extraordinàries. Jugadors de Noies, Juniors, Sèniors i Màsters, 
en no gaudir de beca completa, podran rebre beques extraordinàries 
per complementar l’assignació de PABs per viatjar amb els equips 
internacionals si els fons de l’Associació així ho permeten i així ho 
decideixi la Junta.  
 

 Organització de les proves. Les proves es portaran els Delegats de les 
divisions i categories o Directors de Prova, que poden ser membres de 
la Junta o altres voluntaris entre membres de l’associació. Els membres 
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     El concepte de beca esportiva completa es concreta en l’última secció del document 
actual 



 

 

d’aquests equips treballaran per fer que l’organització i 
desenvolupament de les proves i la comunicació siguin eficients.  

 
 La Comissió Esportiva. És un orgue format per cinc jugadors respectats  

que arbitra en els conflictes esportius que es puguin plantejar durant la 
temporada d'ABACAT, qualifica els Jugadors en el inici de les 
temporades i també pot proposar a la Junta Directiva canvis en el 
format de les competicions o en qualsevol matèria relacionada amb el 
joc. Es pot seguir la seva activitat seguint el següent vincle:  

 
http://abacat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=24
8&Itemid=137 
 
Es pot comunicar amb la Comissió Esportiva a través de l’adreça 
electrònica habitual d’ABACAT, simplement indicant que el correu és 
per l’atenció de la Comissió.     

 
   

 
3. DETALLS DE LES DIVISIONS I CATEGORIES 
 

 Divisió d’Honor. 
 

Els sis primers classificats de Divisió d’Honor gaudiran d’una beca 
esportiva completa2 per assistir a la Copa de les Nacions 2019. 
 
Si un jugador no pot assistir a la competició, el dret es traspassarà al 
següent jugador del rànquing que hi pugui anar. La distribució de PABs 
de final de temporada es realitzarà per ordre de rànquing entre els 4 
primers jugadors que no optin a la beca esportiva. 
 

  
Classificació PABs 
   
1er no becat 200 
2on no becat 150 
3er no becat 100 
4rt  no becat 50 

 
 
Els dos últims classificats del rànquing descendiran directament a 
Primera Divisió inexorablement, encara que només hagin jugat una sola 
prova. 
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El Play-off: 

Aquesta competició, exclusiva de Divisió d’Honor i Primera Divisió, té 
el propòsit de fomentar la competitivitat i de garantir amb més 
fidelitat la posició real en la que haurien d'estar situats els jugadors. 
De Divisió d’Honor hi participaran els jugadors en els quatre llocs abans 
del penúltim de la classificació. 

El Play-off es jugarà en un sol dia amb el sistema de Round Robin. Es 
poden llegir els criteris precisos pel desenvolupament d’aquesta 
jornada en el document següent: 

http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/Format%20del%20Playo
ff-1.pdf 
  

Classificació general fi 
de temporada 

Divisió d'Honor 
Primera 
Divisió 

1er. Classificat Beca esportiva completa3 1er. Class. Puja a Divisió Honor 
2on.  " Beca esportiva completa 2on.  " Puja a Divisió Honor 
3er.   "  Beca esportiva completa 3er.  " Classificats Play-off 
4rt.   "  Beca esportiva completa 4rt.   " Classificats Play-off 
5è.   "  Beca esportiva completa 5è.   " Classificats Play-off 
6è.   "  Beca esportiva completa 6è.   " Classificats Play-off 
7è.   "  200 PABs   

8è.   " 150 PABs   

9è.   " 100 PABs   

10è.  " 50 PABs   

Següents Mantenen Divisió   

4 Anteriors al Penúltim Classificats Play-off   

Penúltim Baixa a 1era Divisió   

Últim Baixa a 1era Divisió   
 
Al final del Play-off els quatre jugadors millors classificats seran 
jugadors de Divisió d’Honor per la pròxima temporada mentre que els 
quatre jugadors restants jugaran a Primera.  
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 Primera Divisió. 
 

El campió o la campiona de les dues primeres proves de Primera Divisió 
ascendiran de manera directe i amb efectes immediats a la Divisió 
D’honor. El detall de premis en PABs d’aquesta temporada s’indiquen a 
continuació: 

 

 
 

Premis lliga regular 
Premis final 
temporada 

PABs 
Jugadors 
reals 

Camp
ió 

Subcam
pió 

Semi-
finaliste
s 

Campió 
Subcam
pió 

Tercer 
class. 

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 

PRIMER
A 

de 26 a 30 115 65 35 340 190 135 
 

 
A final de la temporada el campió i el subcampió del rànquing 
ascendiran de manera directe a Divisió d’Honor i els quatre següents 
tindran entrada en el Play-off per assolir l’ascens a Divisió d’Honor. Els 
sis últims classificats del rànquing descendiran directament a Segona 
Divisió inexorablement, encara que només hagin jugat una sola prova. 
 
El Play-off: 

Aquesta competició, exclusiva de Divisió d’Honor i Primera Divisió, té 
el propòsit de fomentar la competitivitat i de garantir amb més 
fidelitat la posició real en la que haurien d'estar situats els jugadors.  
De primera, hi participaran els jugadors que acabin en els llocs 3 a 6 
de la classificació (més detalls a la secció de Divisió d’Honor).  

Es jugarà en un sol dia amb el sistema de Round Robin. Es poden llegir 
els criteris precisos pel desenvolupament d’aquesta jornada en el 
document següent: 

http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/Format%20del%20Playo
ff-1.pdf 

 Segona Divisió. 
 



 

 

Els campions i els subcampions de les dues primeres proves de Segona 
Divisió ascendiran de manera directe i amb efectes immediats a la 
Primera Divisió (4 en total). El detall de premis en PABs d’aquesta 
temporada s’indiquen a continuació: 

 
 
 

   Premis lliga regular   
Premis final 
temporada 

PABs 
Jugadors 
Reals 

  

Camp
ió 

Subc
ampi
ó 

Semif
inalis
tes 

  

Campió 
Subca
mpió 

Tercer 
Class. 

de 11 a 15   65 25 10  190  80 50 
de 16 a 20  70    30      15    200  90     60  
de 21 a 25     75      35      20    220    120       90  
de 26 a 30     80      40      25    235    130       95   
de 31 a 35     85      45      25    250    140     100   
de 36 a 40     90      50      30    270    150     105 

SEGONA 

de 41 a 45     95      55      30    285    160     115  

Al final de temporada el sis primers jugadors classificats ascendiran a 
Primera Divisió.  

 Noies i Júniors (no haver complert 23 anys l’1 de gener del 2019) 
 

Els 6 primers jugadors classificats d’aquests dos rànquings obtindran el 
dret a participar en la Copa de les Nacions 2019. Només els 5 primers 
jugadors rebran PABs per viatjar, però el 6è jugador tindrà el mateix 
dret que els cinc primers jugadors a la beca extraordinària en el cas 
que la Junta la adjudiqui (vegeu la secció de Beques Extraordinàries en 
l’apartat 2 d’aquest mateix document).  
 
En el cas de Noies, les proves es celebraran sempre els dissabtes i no 
hi haurà sorteig previ ni inscripció automàtic per cada prova (sí que 
s’ha de comunicar per correu electrònic a l’Associació, la intenció de 
participar-hi al començar la temporada). Cal estar present a la sala a 
les 14:45 el dia de la prova per fer el sorteig a les 15:00. Igual que per 
totes les competicions d’ABACAT, els 15 minuts de marge son estrictes 
i ningú que no sigui a la sala a les 15:00 podrà jugar encara que no 
s’hagi realitzat el sorteig.  
 
S’apliquen les mateixes condicions a la categoria de Júniors, excepte 
que les proves es celebraran els diumenges i que s’anunciarà l’hora de 
convocatòria per cada prova durant la setmana anterior a la seva 
celebració.  
 



 

 

Sempre que no hi hagi més que 12 inscrits, les proves començaran amb 
una fase de RR Les partides es pagaran a mitges durant la fase de RR 
mentre que les rondes d’eliminació directe les pagarà el perdedor. 
Podeu consultar el protocol exacte pels RR aquí: 
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/RRNJM.pdf 
 
És important entendre que en el cas de renunciar a la plaça també es 
renuncia als PABs, atès que la plaça passarà al pròxim jugador del la 
classificació que estigui disposat acceptar-la i es farà el corresponent 
reajustament de PABs (p.ex., si renuncia el 2on, el tercer rebrà els 
seus PABs i el 6è, suposant que aquest jugador accepti la plaça, rebrà 
els PABs del 5è, etc.). En el cas que no sigui possible formar equip per 
la Copa de les Nacions 2019, la totalitat dels PABs es distribuiran 
segons el quadre de premis. A continuació es presenta el quadre de 
PABs per les dues categories:  
 

Distribució 
de PABs 
segons 

classificaci
ó final de 

temporada 

Mitjana 
de 
Jugador
s 

1er. 
Jugador 

2on. 
Jugador 

3er. 
Jugador 

4rt. 
Jugador 

5è. Jugador 

6 115 110 105 100 95 

7 145 140 135 130 125 

8 175 170 165 160 155 

9 205 200 195 190 185 

10 235 230 225 220 215 

11 266 261 256 251 246 

12 289 284 279 274 269 

13 315 310 305 300 295 

14 333 328 323 318 313 

15 337 332 327 322 317 

16 353 348 343 338 333 

17 369 364 359 354 349 

18 395 390 385 380 375 

19 421 416 411 406 401 

20 451 446 441 436 431 



 

 

 
 Sèniors (haver complert 40 anys a l’1 de gener del 2019)  

 
Els 6 primers jugadors classificats d’aquest rànquing obtindran el dret 
a participar en la Copa de les Nacions 2019. Només els 5 primers 
jugadors rebran PABs per viatjar, però el 6è jugador tindrà el mateix 
dret que els cinc primers jugadors a la beca extraordinària en el cas 
que la Junta la adjudiqui (vegeu la secció de Beques Extraordinàries en 
l’apartat 2 d’aquest mateix document). 
 
És important entendre que en el cas de renunciar a la plaça també es 
renuncia als PABs, atès que la plaça passarà al pròxim jugador del la 
classificació que estigui disposat acceptar-la i es farà el corresponent 
reajustament de PABs (p.ex., si renuncia el 2on, el tercer rebrà els 
seus PABs i el 6è, suposant que aquest jugador accepta la plaça, rebrà 
els PABs del 5è, etc.). En el cas que no sigui possible formar equip per 
la Copa de les Nacions 2019, la totalitat dels PABs es distribuiran 
segons el quadre de premis.  
 
A continuació es presenta el quadre de PABs per aquesta categoria: 
 

Distribució de PAB'S segons classificació final de temporada 

M
it

ja
n

a
  

d
e 

J
u

g
a

d
o

rs
 

1
er

. 
J

u
g

a
d

o
r 

2
o

n
. 

J
u

g
a

d
o

r 

3
er

. 
J

u
g

a
d

o
r 

4r
t.

 
J

u
g

a
d

o
r 

5
è.

 
J

u
g

a
d

o
r 

10 235 230 225 220 215 

11 266 261 256 251 246 

12 289 284 279 274 269 

13 315 310 305 300 305 

14 333 328 323 318 325 

15 337 332 327 322 317 

16 353 348 343 338 333 

17 369 364 359 354 349 

18 395 390 385 380 375 

19 421 416 411 406 401 

20 451 446 441 436 431 

21 481 476 471 466 461 

22 511 506 501 496 491 

23 541 536 531 526 521 

24 571 566 561 556 551 

25 601 596 591 586 581 

 



 

 

 
 

 Màsters (haver complert 50 anys a l’1 de gener del 2019)  
 

Es celebrarà sempre els dissabtes i no hi haurà sorteig previ ni 
inscripció automàtic per cada prova (sí que s’ha de comunicar per 
correu electrònic a l’Associació, la intenció de participar-hi al 
començar la temporada). Cal estar present a la sala a les 14:45 el dia 
de la prova per fer el sorteig a les 15:00. Igual que per totes les 
competicions d’ABACAT, els 15 minuts de marge són estrictes i ningú 
que no sigui a la sala a les 15:00 podrà jugar encara que no s’hagi 
realitzat el sorteig.  
 
Sempre que no hi hagi més que 12 inscrits, les proves començaran amb 
una fase de RR Les partides es pagaran a mitges durant la fase de RR 
mentre que les rondes d’eliminació directe les pagarà el perdedor. 
Podeu consultar el protocol exacte pels RR aquí: 
http://abacat.cat/docs/normativa_permanent/RRNJM.pdf 
 
Els 6 primers jugadors classificats d’aquest rànquing obtindran el dret 
a participar en el campionat internacional primari. Només els 5 primers 
jugadors rebran PABs per viatjar, però el 6è jugador tindrà el mateix 
dret que els cinc primers jugadors a la beca extraordinària en el cas 
que la Junta la adjudiqui (vegeu la secció de Beques Extraordinàries en 
l’apartat 2 d’aquest mateix document). 
 
És important entendre que en el cas de renunciar a la plaça també es 
renuncia als PABs, atès que la plaça passarà al pròxim jugador del la 
classificació que estigui disposat acceptar-la i es farà el corresponent 
reajustament de PABs (p.ex., si renuncia el 2on, el tercer rebrà els 
seus PABs i el 6è, suposant que aquest jugador accepta la plaça, rebrà 
els PABs del 5è, etc.). En el cas que no sigui possible formar equip pel 
Campionat Internacional Primari, la totalitat dels PABs es distribuiran 
segons el quadre de premis. 
 

Distribució 
de PABs 
segons 

classificac
ió final de 
temporada 
Mitjana 

de 
Jugador

s 

1er. 
Jugador 

2on. 
Jugador 

3er. 
Jugador 

4rt. 
Jugador 

5è. 
Jugador 



 

 

8 214 209 204 199 194 

9 245 240 235 230 225 

10 275 270 265 260 255 

11 306 301 296 291 286 

12 329 324 319 314 309 

13 355 350 345 340 335 

14 373 368 363 358 353 

15 377 372 367 362 357 

16 393 388 383 378 373 

17 409 404 399 394 389 

18 435 430 425 420 415 

19 461 456 451 446 441 

20 491 486 481 476 471 
 
 

 Consideracions diverses respecte els PABs i el càlcul de la beca 
esportiva completa 
 
Aquells jugadors que es classifiquin per jugar en el campionat 
internacional primari en dues o més categories o divisions diferents 
podran triar lliurament amb quin equip volen jugar (el reglament de la 
Copa de les Nacions no permet que es jugui en més d’una competició a 
la vegada). Jugadors en aquesta situació rebran una beca especial 
addicional de 125 PABs per categoria i divisió a què ha renunciat i 
cediran el seu lloc i els PABs al següent jugador de rànquing d’aquestes 
divisions o categories. En el cas que un jugador de DH renunciï a la 
seva plaça a favor d’un equip d’una de les categories, tindrà el dret no 
només de rebre aquesta beca especial sinó també de rebre els PABs 
que li corresponguin de la taula de premis pels jugadors no becats. Tot 
i així, cal tenir en compte que el total dels PABs guanyats per la seva 
participació en la divisió o categoria en que representarà a ABACAT 
internacionalment i les beques que rebi un jugador per assistir a la 
Copa de les Nacions mai podrà superar la quantitat assignada per una 
beca esportiva completa (per deixar aquest punt del tot clar, no es 
tindrà en compte aquí PABs que s’han guanyat en altres divisions i 
categories que no tenen a veure amb l’equip en que participarà en 
l’expedició).      
 
La quantia de la beca esportiva completa pot oscil·lar entre els 600 i 
els 850 euros, segons les característiques específiques de l’organització 



 

 

de l’expedició i les condicions que aconsegueixin l’equip de 
management de les expedicions. El càlcul del valor precís tindrà en 
compte que aquesta xifra ha de cobrir el 100% del cost del transport i 
allotjament i s’assignarà 30€/diàries de dietes quan l’allotjament és 
d’hotel en règim de B&B.  
 
 


