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Introducció: 

 
Ara farà un any va néixer Abacat amb l’ambició d’aglutinar tots els elements 
que conformen el nostre esport, jugadors, sales i locals, afeccionats i altres en 
un únic cos per tal de classificar als nostres jugadors en events internacionals 
oficials. 
En la primera temporada vàrem aconseguir enviar sis jugadors classificats al 
campionat d’Europa de Willingen (Alemania), representant a Catalonia-Spain. 
Aquests jugadors assoliren les semifinals competint vers les seleccions més 
potents del món, amb majoria de jugadors professionals. 
Aquest any ens proposem arribar més lluny, volem enviar al campionat del 
món 2008 a dos equips però també als primers classificats d’un ranquing 
femení, júnior i sénior. D’aquesta manera donem oportunitat a tothom qui 
interessi d’anar a competir amb els millors del món en la seva categoria. 
Estem intentant arribar a tots els racons de Catalunya per tal de tenir a tothom 
informat, trobareu també més de quinze punts d’inscripció en les quatre 
províncies i la nostre pàgina web www.abacat.org per a resoldre els vostres 
dubtes. 
Altrement si desitjeu saber més coses sobre Abacat podeu consultar en la 
mateixa web l’apartat ¿qui sóm?. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-El Calendari: 
El calendari ja és definitiu en quant a dates, malgrat això no podem encara 
assegurar el lloc on es disputaran llevat de les primeres, doncs estem intentant 
que es celebrin en les principals sales de Catalunya, en quinze dies ja tindrem 
fet el calendari amb tots els llocs definitius. A dia d’avui això és: 
 

Proves de ranquing Abacat 2007-2008 
Classificatòries per el Campionat del món WPBA-EBA 2008 

 
 
-El ranquing general consta de vuit proves, puntuen les 6 millors i és obert a 
tots els jugadors i jugadores de Catalunya que vulguin participar-hi. 
-El ranquing femení consta de 6 proves, puntuen les 4 millors i és exclusiu per 
a les noies. 
-El ranquing senior consta de 6 proves, puntuen les 4 millors i és obert a tots 
els jugadors (homes) que l’1 de Juny de 2008 tinguin els 40 anys complerts. 
-El ranquing junior consta de 6 proves, puntuen les 4 millors i és obert a tots 
els nois que encara no hagin complert els 21 anys el 30 de Juliol de 2008. 
 

Ranquing general 1ª prova 21 Octubre 2007 Diumenge Vip’s pool 
Ranquing general 2ª prova 24 Novembre 2007 Dissabte Soterrani 
Ranquing general 3ª prova 16 Desembre 2007 Diumenge  
Ranquing general 4ª prova 20 Gener 2008 Diumenge  
Ranquing general 5ª prova 23 Febrer 2008 Dissabte  
Ranquing general 6ª prova 8 Març 2008 Dissabte  
Ranquing general 7ª prova 6 Abril 2008 Diumenge  
Ranquing general 8ª prova 19 Abril 2008 Dissabte Snooker SBD 
Ranquing femení 1ª prova 21 Octubre 2007 Diumenge Vip’s pool 
Ranquing femení 2ª prova 18 Novembre 2007 Diumenge Carioca 
Ranquing femení 3ª prova 1 Desembre 2007 Dissabte  
Ranquing femení 4ª prova 26 Gener 2008 Dissabte  
Ranquing femení 5ª prova 9 Març 2008 Dissabte  
Ranquing femení 6ª prova 19 Abril 2008 Dissabte  
Ranquing senior 1ª prova 20 Octubre 2007 Dissabte Vip’s pool 
Ranquing senior 2ª prova 10 Novembre 2007 Dissabte Bar Mobi 
Ranquing senior 3ª prova 24 Novembre 2007 Dissabte  
Ranquing senior 4ª prova 19 Gener 2008 Dissabte  
Ranquing senior 5ª prova 15 Març 2008 Dissabte  
Ranquing senior 6ª prova 12 Abril 2008 Dissabte  
Ranquing junior 1ª prova 20 Octubre 2007 Dissabte Vip’s pool 
Ranquing junior 2ª prova 10 Novembre 2007 Dissabte Pool 27 
Ranquing junior 3ª prova 19 Gener 2008 Dissabte  
Ranquing junior 4ª prova 23 Febrer 2008 Dissabte  
Ranquing junior 5ª prova 15 Març 2008 Dissabte  
Ranquing junior 6ª prova 12 Abril 2008 Dissabte  



 
 
 
La lliga catalana continúa en el format actual i classificarà a 4 jugadors de 
l’equip campió per a disputar la categoria B, a no ser que algun dels jugadors 
de l’equip obtingui la classificació en el ranking general, en aquest cas el sisè 
jugador del ranquing general també és classificarà en categoria B, i així 
succesivament. Quan comenci la Lliga Catalana per equips ja us enviarem el 
dossier amb tota l’informació. 
 
Un cop acabats els respectius rankings es classifiquen els jugadors/-ores 
següents: 
 -Cinc primers del ranking general------------equip A de Catalunya. 
 -Equip  campió de la Lliga Catalana (4j.)---equip B de Catalunya. 
 -Primer senior classificat-----------------------equip B de Catalunya. 
 -Primer junior classificat-----------------------equip B de Catalunya. 

-Primera noia classificada----------------------competició femenina i si és          
possible formant part de l’equip B. 

 
2-Inscripcions: 
 
L’inscripció de totes les proves individuals de l’Abacat per a la present 
temporada 2007-2008 és de 12€ per a cada prova, llevat de les proves júniors 
en que és de 10€. 
En cas de comprar el forfait per a tot el ranquing el preu és de: 

-Ranquing general: 70€ per a les vuit proves + carnet de soci de l’Abacat.  
-Ranquing senior:  50€ per a les sis proves + carnet de soci de l’Abacat. 
-Ranquing femení: 50€ per a les sis proves + carnet de soci de l’Abacat. 
-Ranquing junior:  30€ per a les sis proves + carnet de soci de l’Abacat. 
 

En cas de disputar més d’un ranquing alhora els preus dels forfaits són els 
següents: 
 
          -Ranquing general + senior + carnet Abacat =   100€. 
 -Ranquing general + femení + carnet Abacat =  100€ 
 -Ranquing general + junior + carnet Abacat = 70€ 
 
El pagament del forfait es pot realitzar de les següents formes: 

-En la primera prova. 
-En la segona o la tercera proves com a màxim, liquidant la diferència. 
-50% en la primera prova i 50% restant abans de la tercera. 

Aquest sistema pretén afavorir la participació del màxim nombre 
d’afeccionats, donant oportunitat a tothom de participar. 
 
 



 
 
3-Sistema de puntuació: 
 
El sistema de puntuació és el mateix per a tots els ranquings: 
 
No presentat...................................................0 punts 
del 129 al 256..................................................6 punts 
del 65 al 128....................................................9 punts 
del 33 al 64....................................................12 punts 
del 17 al 32 (setzens de final).....................15 punts 
del 9 al 16 (vuitens de final).......................18 punts 
del 5 al 8 (quarts de final)...........................21 punts 
tercer i quart (semifinalistes)......................24 punts 
segon classificat............................................27 punts 
primer classificat..........................................30 punts 
 
4-Uniformitat: 
 
No hem previst cap tipus d’uniformitat per a disputar les proves, aquesta serà 
la que vosaltres desitjeu, tot i això, val a dir que serem uns quants els que 
vindrem a jugar les proves amb l’indumentària de gala com a mostra de 
respecte cap a la que volem que sigui la competició de referència a Catalunya, 
contribuïnt així a donar-li el màxim prestigi. 
 
5-Quadrants i horaris: 
 

Quadrants: 
Cal que us inscriviu amb la màxima antel·lació, per això us recomanem que ho 
feu a través del forfait, doncs no cal que us preocupeu més durant l’any. 
En cas d’inscriure-us prova a prova, el plaç d’inscripció és tanca els dijous a 
les 22h en les proves de dissabte i els divendres a les 22h en el cas de les 
proves de diumenge. 
El sistema emprat per a confeccionar el quadrant és el d’un sorteig a cada 
prova, hem cregut que aquest era el sistema més just per a tothom. 
El dia anterior al campionat podreu consultar els horaris de la primera ronda 
per internet a la nostre pàgina www.abacat.org, no acceptarem cap inscripció 
d’última hora, així doncs cal que tots fem la nostra feina a temps. 

Horaris:  
Els horaris són una part important de la competició, és un benefici per a 
tothom que aquests s’acompleixin, així doncs serem inflexibles en el seu 
compliment, si un jugador no és present quan l’hi toca jugar gaudeix de 15 
minuts per a presentar-se, si no ho ha fet està desqualificat, per més excuses 
que pugui tenir. 



6-Punts d’inscripció: 
 
En aquest moment aquests són els punts d’inscripció confirmats, n’hi ha més 
que esperem que s’adhereixin a aquesta iniciativa, però resta confirmar-los. 
 
-Sabadell                            Centre Industrial                          Sergi Marinyós 
-Sabadell                            Snooker Sabadell                       Jose Luis Garcia 
-Sabadell                                 Carioca                                      Jordi Aranda 
-Sabadell                                Bar Mobi                               Alfredo Ramírez 
-Sabadell                            Consell de Joves                          Jordi Travesset                  
-Rubí                                  Santa Fe/Golden                              Sergio Mas 
-Carme                       Bar Enric/Ca’n Montserrat               Aram B./Ivan L.  
-Lleida                              Club Billar Lleida                              Lluis Cubero 
-Girona                          Master Pool Girona                          Albert Casellas 
-Manresa/St. Fruitós              Vip’s Pool                            Roman Temporal  
-Manresa                                Nivell XXI                                      Adrià Real 
-Sant Joan de V.                       Soterrani                                  Marc Culebras 
-Sta. Coloma de G.             Casa de Huelma                              Jordi Serrano 
-Castellterçol                           La Teula                                         Sara/Jordi 
-Terrassa                                  Pool 27                               Vanessa Montero 
-Vic                                        Vic Pool                                    Félix Rabionet 
 
7-Els premis. 
 
Els premis per als quatre primers classificats en cada prova són trofeigs, a més 
dels punts assolits per a cada jugador/-a que hi participi. 
Els cinc primers classificats del ranquing general tenen la classificació 
garantida per al proper campionat del món. Així mateix la primera noia, júnior 
i sénior dels altres ranquings. 
El cost de cada plaça l’hem calculat en 1.500€, doncs hi ha la possibilitat de 
que aquesta es disputi a Sud-Àfrica, tots els diners que es recapten per 
diferents conceptes és dediquen íntegrament a beques esportives, el que tenen 
garantit tots els jugadors classificats és el següent: 
 -Inscripcions del campionat del món pagades. 
 -Viatge pagat, avió, transports varis, etc. 
 -Totes les nits d’hotel pagades, (una setmana). 
 -Dietes: esmorzar, dinar i sopar pagats. 
 -Indumentària, camises, pantalons, hermilles i llaçet, tot pagat. 
 
8-El reglament. 
 
Tal com es va decidir en la reunió del 27-12-06 i refrendar en la del 14-09-07, 
ambdues per unaminitat, es decideix adoptar el reglament oficial mundial i 
europeu, el reglament EBA, cal que tothom el coneixi, podeu trobar-lo a la 



web d’abacat, www.abacat.org en la versió íntegre o bé la versió simplificada.   
La finalitat última de tot plegat és poder enviar a dotze dels nostres jugadors/-
ores al campionat del món, si en podem enviar quinze, doncs molt millor. Ho 
volem fer a través d’unes competicions dignes, transparents i donant 
l’oportunitat a tothom de participar-hi, així qui viatji ho farà amb tot el dret i 
amb tota la legitimitat. 
Per a aquells jugadors que ja saben que no guanyaran, igualment és interessant 
per a ells doncs no trobaran una millor escola d’on aprendre i crèixer com a 
jugadors, quan planificàvem la temporada es va plantejar la possibilitat de fer 
categories, però per a fer categories només hi ha dos sistemes possibles, a dit o 
a través d’un ranquing, a dit no ens va semblar correcte i un ranquing general 
és el que tenim aquest any, l’any que ve podem fer categoríes si així es 
decideix, si fos així aquells que no juguin aquest any hauran de començar 
desde l’última categoria.  
El fet de no oferir cap premi en metàl·lic ja deixa clar que la motivació per a 
participar només pot ser esportiva. 
 
 
 
                                    Molta sort a tothom. 


