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MANAGEMENT 
Participacions en CE i WC 

 
 
 
1. Introducció 
2. Management logístic 
3. Management esportiu (suport a la competició) 
4. Detall del Management general d’expedicions.  

 
 
 

1. Introducció 
 
L’experiència acumulada en els darrers anys ens ha ensenyat que 
aproximadament el cost per persona a les expedicions al Regne Unit / Europa en 
temporada baixa (Març o Octubre) se situa en aproximadament 625€/825€ 
segons l’estada sigui en apartament/casa rural o hotel, respectivament. 
 
En el cas d’estada en casa rural,  amb l’actual configuració de sis jugadors per 
secció es fa palès que ja és possible l’autogestió de cadascuna d’elles, pel que, 
tret de les compres prèvies que farà el Mànager general de l’expedició per 
abastir de menjar i subministraments inicials a cadascuna de les cases, tant 
l’organització alimentària com el control dels diners restants de la secció seran 
autogestionats per cada una d’elles. 
 
En el cas de Divisió d’Honor, tractant-se de l’única secció que va becada al 100% 
s’estableix una dieta diària de 30€, de la que es descomptarà la compra inicial 
abans esmentada. 
 
Per a la resta de seccions s’estableix la xifra de 625€, que els jugadors hauran 
aportat prèviament al viatge.     

 
2. Management logístic. 
 
Al punt 4 es detalla exhaustivament les tasques a desenvolupar pel mànager 
general de l’expedició. 
 
En el que respecta a la part de l’estada en l’allotjament, farà els 
subministraments inicials, portarà l’administració general i cuidarà de deixar 
l’establiment en perfectes condicions en el moment de la tornada. 
 
3. Management esportiu. 
 
Cada secció/equip disposarà del seu capità i/o responsable, podrà administrar 
els diners de la secció i coordinarà l’equip, dinars, etc., tindrà cura de l’estat 
anímic dels jugadors i gestionarà els quadrants.  
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En el cas de la secció Junior, es proveirà un mànager específic, principalment 
per la presència freqüent de menors d’edat. 
 
4. Detall del management general d’expedicions. 
 
 

a) Contactar amb els jugadors per veure si tenen disponibilitat laboral i/o 
volen atendre la competició. 

b) Obtenir la signatura del document “Codi de Conducta del Jugador en 
competició internacional”. 

c) En el cas que no tinguin tota la beca pagada (quasi tots menys D. 
D’Honor), saber si disposen dels recursos econòmics per atendre la 
competició (aprox. 625€ o 825€, apartament o hotel). Caldrà disposar de 
la informació de que estiguin al corrent de pagament de quotes i del 
saldo de PABS que puguin tenir.  

d) Propiciar l’elecció del Capità entre els membres participants de les 
seccions. 

e) Es procurarà fer un Stage per cada Selecció a fi d’aconseguir “l’esperit 
d’equip”, fonamental per abordar una bona actuació als campionats. 

f) Recaptar els diners dels jugadors que hagin de posar-ne de la butxaca. 
g) Obtenir la talla del Polo en llenguatge S, L, XXL, etz., esbrinant a la 

vegada de quants polos disposen d’anteriors edicions (n’han de tenir 2),  
ja que si han regalat l’equipament l’hauran de pagar (25€ per peça). Un 
cop recollida la informació fer la comanda a l’encarregat de contactar 
amb el proveïdor o contacte i gestió amb els proveïdors per la confecció i 
brodat de les peces d’uniformitat. La uniformitat completa actualment 
és: dos polos “Catalunya” amb les característiques d’ABACAT, pantalons 
de vestir negres i sabates de vestir negres.  

h) Obtenció de scaner de tots els DNI (dues cares) dels expedicionaris, per 
tenir-ne còpia al núvol en cas de pèrdua i per fer les reserves de vols i 
veure si estàn caducats o caduquen durant l’expedició. Recomanar viatjar 
també amb el passaport com a seguna opció en cas de pèrdua del DNI. 
Obtenir les targetes d’embarcament. 

i) Demanar als jugadors si prenen alguna medicació especial (cal portar 
medicaments per cobrir tota l’estada del viatge), i especialment si 
pateixen alguna malaltía crònica (p.e. diabetis, hipertensió, etc) o de si 
porten dispositius especials (marcapassos, etc.) a fi de poder reaccionar 
adeqüadament en cas d’alguna crisi aguda de la malaltía. Es necessari 
viatjar amb la Tarjeta Sanitària Europea (per Europa) o amb una 
assegurança metge si es viatja fora del continent.  

j) Demanar als jugadors si tenen algun problema alimentari (celíacs, dietes 
especials, alèrgies, etz.)  

k) Complementació dels formularis per enviar a la European Blackball 
Association/Blackball International amb la relació de jugadors (Inscripció) 

l) Analitzar les millors opcions de transport al país de destí. Veure si és més 
econòmic i/o viable el lloguer de vehicles o el transport públic. En el cas 
de vehicles de lloguer s’ha de preveure qui hi hagi disponibles tantes 
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targes de crèdit (VISA, MASTERCARD, ETC.) com conductors/vehicles hi 
hagi. 

m) Reservar vols d’avió, l’hotel o l’allotjament en apartament/casa rural. 
n) Contractació dels transports necessaris a l’aeroport corresponent (tant 

aquí com al país de destí) i / o lloguer dels vehicles per desplaçar-se. 
o) Confecció d’un dossier d’expedició amb totes les dades necessàries per a 

jugadors i management. Encarregar la impressió o imprimir-los i repartir-
los. 

p) El dia del viatge, pesar les maletes amb la bàscula de l’Associació per 
evitar excessos de pes, portar film, precinte i estris per fer els paquets 
amb els tacs (Ull, quasi sempre no poden excedir de 20 KG). 

q) Es molt important que els jugadors ensenyin físicament el seu document 
d’identitat al responsable de l’expedició en el moment de la sortida de 
l’expedició del punt de trobada cap a l’aeroport corresponent. 

r) En cas de l’estada en apartaments/cases rurals, planificació de les 
compres inicials d’aliments al país de destí i supervisar l’estat final en 
que es deixa  l’habitatge. 

s) A l’arribada a la “Venue”, primer de tot contactar amb el “Director de 
Competició” o Tournament director del WBC.  

t) Acompanyar les seleccions durant la competició, portar quadrants quan 
convingui, tutelar els jugadors en els individuals, comprovar horaris i 
coordinar-ho tot plegat.  

u) Portar Banderes de Catalunya i haver subministrat a l’Organització de 
l’esdeveniment l’himne nacional de Catalunya (Sempre el tenen però si 
és necessari el poden descarregar del nostre WEB). 

v) Portar també un portàtil o tauleta per cada selecció per gestionar les 
actes de partit.  

w) Difondre entre els jugadors el model d’Acta i formar-los en aquest sentit 
per habituar-los a fer-la servir. 

x) Obtenir fotos de les seleccions, del grup sencer i si pot ser en general del 
viatge. 

y) Confeccionar el diari de l’expedició cada dia per tenir-ne record i perquè 
es publiqui al web. 

 
 
 
 

 


