Normativa de PUNTS ABACAT “PABS”
Donada l’orientació de les competicions d’ABACAT cap a
esdeveniments internacionals de Blackball, els nostres quadrants
donen punts per la confecció dels rànquings, que són els que donen
el dret a conformar els equips per participar-hi, i “Punts ABACAT”
en endavant “PABS” per finançar aquestes assistències.
El PAB té un valor de 0’70 € que es veu bonificat per l’Associació
fins a 1 Euro si s’utilitza per a les pròpies inscripcions d’ABACAT o
per assistir a competicions de caràcter internacional.
Els PABS, sempre a final de temporada, es podran gaudir o guardar
per temporades posteriors a fi d’acumular-ne fins a tenir una xifra
suficient que permeti completar una beca per una competició de
les indicades.
Els PABS són personals i intransferibles.
La intenció final d’aquest programa de punts és que el màxim
jugadors tinguin beques esportives per poder assistir
competicions de caire internacional, augmentant així el nombre
representants d’ABACAT consolidant-nos de manera definitiva
les competicions internacionals.
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BEQUES ESPORTIVES
Divisió d’Honor, en temporades les quals se celebri el Campionat
d’Europa o del món al Regne Unit o distància similar, gaudirà d’un
premi en PABS igual al 100% del cost total de la seva participació,
mentre que la resta de divisions tindran un detall de premis inclòs
a la normativa particular de cada exercici.

BEQUES ESPECIALS
La participació en les Barraques de Festa Major, donarà a aquells
jugadors que assisteixin a l’immediat següent esdeveniment que
succeeixi (exclusivament Copa de Les Nacions, Mundial o Europeu)
un complement de beca esportiva de màxim 50 PABS per dia de
participació a barraques, amb un topall de 150 PABS i sempre que
no en tinguin suficients; és a dir si la competició té un cost de 600
€ i el jugador té acumulats 580 PABS la col·laboració a Barraques
només li facilitarà els 20 PABS necessaris per assolir el cost de la
beca.
APLICACIO DE PABS ANTICS
Si un jugador deixa de competir en els Rànquings d’ABACAT durant
cinc anys consecutius i no gaudeix dels seus PABS en la forma
descrita anteriorment, s’entendrà que cedeix els seus PABS al fons
de PABS de l’Associació, que els aplicarà en posteriors
bonificacions a jugadors que assisteixin a competicions
internacionals. S’intentarà contactar amb els jugadors que
acreditin més de 200 PABS acumulats.

