
 

 

 

ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA D’ABACAT     08/03/2022 

 

Sala S.C.R. el Ciervo c/Viladomat, 26, Sabadell a les 20:30h. 

 

Assistents:  
Aram Bernaus (president), Laura Castelló (sots president), Xavier Vila (tresorer), 
Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó, Àngel Gómez, Silvia Anglès, Marc 

Roselló, Xesco Olmos, Paul Keenan, Oriol Ortega i Cristina Perdiguero (secretària). 
 

Joan Gallego i Roger Roig no han pogut assistir. 
 

 

Punts a tractar: 
 

1. Proposta d’incorporació d’un nou membre a la junta, Oriol Ortega. 
 

2. Tema horaris campionats, solucions per no acabar tard i per la Segona Divisió 
i decidir quins formats podem fer servir amb les sales, tenint més de 40 

jugadors a la secció. (Aram i Joan M.) 
 

3. Proposta de canvi de PE per la temporada vinent. (Xesco) 
 

4. Debatre el tema de grups de Whatsapp. (Xesco) 
 

5. Canvi de format d’inscripció de la categoria de Màsters. (Jordi) 
 

6. Situació Internacional. (Paul) 
 

7. Fixar data per l’Assemblea General. 
 

8. Fixar data per una segona jornada de preparació als DP. 
 

9. Abacat Copa Catalunya. (Aram) 
 
 



1. Proposta d’incorporació d’un nou membre a la junta, Oriol Ortega. 
 

Aprovem la incorporació d’Oriol Ortega a la junta 
 

2. Tema horaris campionats, solucions per no acabar tard i per la Segona Divisió 
decidir quins formats podem fer servir amb les sales, tenint més de 40 
jugadors a la secció. 
 
Propostes per als horaris dels campionats: 

- Jugar la propera prova de Segona Divisió amb més de 40 
jugadors al Vic Pool començant a les 9:00h. 

- Posposar la final per un altre dia per tal de no acabar més tard 
de les 00:00h i si fa falta utilitzar una altre sala de forma 
paral·lela el mateix dia de la prova. 

No s’ha fet mai fins ara, però les sales són les que són i hi ha un gran volum de 
jugadors (amb dues proves de Segona a Cal Met i al Vic Pool) i potser altres 
proves en tres sales Màgic, Ciervo i Pit Lane. 
 
Votacions:  

- Finals aplaçades: 10 a favor, 1 abstenció 
- Moure al jugadors: 1 a favor, 1 abstenció 

 
 

3. Proposta de canvi de PE per la temporada vinent. 
 
Si un jugador no es presenta, només tindrà els punts mínims.  
Com aquest tema és per la temporada vinent es continuarà buscant opcions 
per a la propera reunió. 

 
 
4. Debatre el tema de grups de Whatsapp. 

 
El debat està en la opció de poder parlar o no en alguns grups de Whatsapp, 
més concretament en el de Noies i Júniors. La qüestió és que aquests dos grups 
ja estaven així des de la presidència de l’Andy. 
 
Xesco proposa que tots els grups han d’estar capats, si ha d’haver-hi algun tipus 
de canvi, ha de passar per junta i de cap manera han de ser els membres de 
una categoria els/les que decideixin els canvis. 
 
Finalment s’accepta capar el grup de Whatsapp de Noies (ja que la resta ja ho 
estaven). 
 

 
 
 
 



5. Canvi de format d’inscripció de la categoria de Màsters. 
 
Hi han 3 opcions per canviar el format d’inscripció a Màsters degut al numero 
de participants a la categoria aquesta temporada: 

 
1. En comptes de ser presencial com fins ara, serà sortejat si no 

envia e-mail abans de divendres a les 22:00 com la majoria de 
categories. 

2. En cas de que siguin menys de 13 jugadors, serà presencial (s’ha 
de saber abans igualment). 

3. Ens quedem com estem, però a ningú li agrada aquesta opció. 
Votacions:  

- Opció 1: 7 Vots 
- Opció 2: 4 Vots 

 
Per tant, es canviarà el projecte esportiu per la opció numero 1, de fer sorteig 
previ divendres nit a les 22:00h. 

 

 
6. Situació Internacional. 

 
ACTUALITAT E.B.A.: 
 
L’EBA ha deixat el ‘Blackball International’ (B.I.) degut a moltes coses mal fetes 
durant els últims mesos. Des de que va sortir han hagut varies reunions amb els 
representants de B.I., i han hagut alguns canvis en la direcció de B.I. Amb la 
dimissió de Mark Cottingham i Sam Cottingham s’ha parlat de tornar amb B.I. 
però encara no s’ha decidit. S’ha preguntat per si convidàvem països com són 
Austràlia (per la involucració d’en Mark i Sam Cottingham – que ja han dimitit 
tots dos de l’Associació australià ) i el Marroc el qual s’ha acordat que si, 
sempre i quan els Cottingham no tinguin res a veure.  
De moment hi ha tres opcions per com prosseguir: 

1. Ajuntar amb B.I. temporalment fins els mundials i intentar 
canviar les coses aleshores. 

2. Quedar com a EBA i els països que necessiten recognició del 
WPA (World Pool Association) que ho facin individualment. 

3. Crear una nova associació/organització i demanar entrar al WPA 
com a I.C.B.F. (Inter-Continental Blackball Federation). Això 
significaria el següent: 

• Una comissió de tres nacions per preparar una constitució per acordar 
entre tots els membres de EBA. 

• Enviar a entitats continentals que ens interessen per demanar accedir. 

• Enviar la sol·licitud a WPA per tornar a entrar com a I.C.B.F. amb el 
suport de la Federació Francesa. 
 

Encara no s’ha decidit quina opció farem. 
 



7. Fixar data per l’Assemblea General. 
 

Aram proposa fer una Assemblea General a casa seva cap a l’estiu, però encara 
està per decidir. Buscarem llocs per a la reunió. 
 

8. Fixar data per una segona jornada de preparació als DP. 
 

Tots estem d’acord en preparar al DP sobre arbitratge, multimèdia (actualitzar i 
penjar quadrants, fer les transmissions en directe a traves de la pàgina de 
Facebook, ...) però no es fixa una data encara, però s’ha de fer l’abans possible.  

 

9. Abacat Copa Catalunya. 
 

NOVA COMPETICIÓ: 

“ABACAT COPA CATALUNYA” 

Índex: 

 

1. Públic objectiu 
2. Característiques de la competició 
3. Temes econòmics 

 

1. Públic objectiu. 
 

Aquesta competició s’adreça a jugadors en actiu a Div. d’Honor, Primera i Segona 

divisió (exclusivament associats d’Abacat de la temporada actual). 

 

2. Característiques de la competició. 
 

1. Aquesta competició se celebrarà  els dilluns entre els mesos de MAIG A 
DESEMBRE de 2022, es  desenvoluparà en format de KO i a cada “jornada” 
participaran només 4 jugadors segons la seva categorització, que explicarem 
més endavant. Jugaran un jugador “A”, un “B” i dos “C” i s’enfrontaran per 
sorteig pur. El resultat d’aquest KO donarà un campió que serà el que passarà 
a la següent fase.  
 
El KO serà al millor de 5 partides i es farà servir el vigent reglament  de 

Blackball. Amb una única variació la incorporació del Golden Break (sí 

s’embossa la negra de sortida es guanya la partida directament) i del Golden 

Duck (si s’embossa negra i blanca a la sortida es perd la partida directament). 



Per jugar aquesta competició i ubicar els jugadors pel seu  nivell es faran 

servir els rànquings de divisions d’Abacat (Divisió d’honor “A”, Primera Div. 

“B” i Segona div. “C”) de la temporada actual. Es farà servir l’ordre de 

rànquing que hi hagi el dia 04/04/22, l’endemà de la segona prova de DH.  

Els jugadors tindran el seu número tenint en compte els rankings, del 1 al 16 

per DH del 17 al 32 per Primera i del 33 al 64 per segona. 

S’obrirà la inscripció i es crearan tres “bosses” (A-B-C) i setmanalment (una 

setmana abans) es farà una extracció a l’atzar  de 4 jugadors que seran els 

que hauran de presentar-se puntualment el dilluns següent a les 9 de la nit a 

la sala triada per a la competició. El sorteig del KO serà presencial. Si per 

alguna raó algú no pogués assistir s’activarà el reserva corresponent 

(existiran reserves triats per sorteig).  

 

2. Tots els enfrontaments es jugaran amb àrbitre i timming i l’enfrontament 
tindrà una durada màxima  de 50 minuts. El timming pels primers 40 minuts 
serà de 30 segons i de 20 segons pels últims 10 minuts.  

 

3. Com que es podran produir empats, es desempatarà mitjançant Speed Pool 
cronometrat amb 6 boles vermelles i el jugador que les emboqui més 
ràpidament serà el guanyador. Cometre falta fa perdre el torn o el desempat 
i si qui la comet es el primer jugador el segon jugador disposarà de fins a un  
minut per embocar les seves sis boles, en cas de cometre falta o superar 
aquest minut s’iniciarà novament el desempat. 

 

4. El campió de cada “jornada”  passarà a la fase final consistent en un KO que 
també es jugarà amb el timming indicat. La competició acabarà amb un sol 
grup de 4 jugadors on competiran amb el mateix format per decidir qui serà 
el campió de la Copa Catalunya. 

 

3. Temes econòmics. 
 

• La inscripció serà de 25€, 15€ i 10€ segons el jugador sigui A, B o C. 

• Es jugarà amb una taula per temps i els jugadors pagaran 3€ per 
enfrontament. 

• Els premis de la fase final seran (amb 64 inscrits = 16 Grups): 
o Campió: 500€ - Subcampió: 250€ - Semifinalistes: 125€. 
o Aquests premis es podran veure incrementats o disminuïts 

proporcionalment segons la participació. 
o Poden veure’s ampliats per les aportacions d’eventuals espònsors. 

 



Totes les jornades tindran una molt àmplia difusió a les Xarxes Socials i s’intentarà 

tenir un bon streaming. 

Aquesta competició tindrà una CE especial per tractar temes esportius i estarà 

formada pel President i els expresidents que estiguin actius a la junta. 

 

Vots a favor: TOTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunió finalitza a les 21:30h.  
 


