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Aquest any veurem uns quants canvis en  el format dels premis accessibles 
durant la temporada.  Hem decidit incorporar un nou sistema de puntuació 
per poder enviar el màxim nombre de jugadors a les millors competicions 
internacionals. El canvi no afectarà el actual sistema de beques esportives, si 
no en el de premis econòmics.  D’aquí neixen els PAB’s – els Punts ABacat - 
una nova iniciativa per animar a tots els jugadors a jugar a competicions de 
caire internacional.   
 
Cada jugador a l’inici o durant la temporada tindrà la opció de subscriure’s al 
programa de Punts ABacat ( PAB’s) o bé continuar rebent com fins ara premis 
econòmics per: classificació meritòria per prova de rànquing o per  
classificació  final del rànquing corresponent en acabar la  temporada. Els  
PAB’s estaran bonificats respecte als premis econòmics.  A la pagina web 
d’ABACAT hi trobareu una explicació amplia sobre el sistema de PAB’s. 
 
NO PRESENTATS.  Hi han  novetats importants amb la normativa dels NP´s, a 
fi d’evitar el màxim els  problemes amb l’organització de les proves i amb els 
jugadors que participen.  Per més informació podeu consultar la pàgina web 
d’ABACAT . 
 
Altres canvis inclouen la introducció dels Responsables de Categoria qui 
treballaran per fer que la organització i la comunicació siguin  més eficaces i 
també donar més participació als mateixos jugadors en el desenvolupament 
de la nostra associació.  La nostra tasca inclou la redacció de documents com 
aquest per comunicar-vos totes les novetats de l’associació, la preparació i 
organització de les proves.  Per tant us informo que els qui duran a terme 
aquestes  responsabilitats aquest any: 
 

Paul Keenan     Tel. 622445074, e-mail – rabigman@hotmail.com 
  Jordi Pérez     Tel. 617344569, e-mail – figuerasmireia@gmail.com  
  Alex Lleonart   Tel. 680818589, e-mail – alleonart75@gmail.com   
 
Volem que sapigueu que farem tot el possible per què  tot vagi sobre rodes i 
que gaudim tots i totes el màxim dels campionats i les partides.  Per qualsevol 
dubte o consulta posa’t en contacte amb un de nosaltres i t’ajudarem en tot 
el que podem.  Si t’interessa participar juntament amb nosaltres no dubtis en 
comunicar-ho a algun de nosaltres que tota ajuda serà benvinguda.   
 
 



A continuació us detallem el nostre projecte esportiu d’aquesta temporada: 
 
Temporada de 8 proves de rànquing, puntuables les 6 millors proves de cada 
jugador, exceptuant les de NP que puntuaran invariablement. 
 
COST : (dues opcions) 
 
1- El preu per temporada serà de 110 Euros, amb dret a jugar les COPES 
2- El preu per prova solta serà de 15 Euros 
 
DISTANCIA ENFRONTAMENTS : 5 guanyades, final 7 guanyades. 
PUNTS PER RANQUING: Seran descendents de tres en tres per ronda, 
començant per 30 punts pel campió. La ronda previa, si té menys de la meitat 
d’enfrontaments del total d’enfrontaments posibles puntuarà només un punt 
menys que la ronda següent.  
TROFEIGS : als 3 primers per prova i a final de temporada 
PREMIS : 

 
PER PROVA 

 
1-  150 PABS  o  105 Euros 
2- 100 PABS  o    70 Euros 
3-   60 PABS  o    42 Euros 
4-   40 PABS  o    28 Euros 

           del 5 al 8-   25 PABS  o    17 Euros 
 

RÀNQUING FINAL 
 

1- 400 PABS 
2-       280 PABS 
3-       180 PABS 
4-       120 PABS 

        del 5 al 8-   65 PABS 
       
 

WILD CARDS: A més a més els dos finalistes de les primeres dues proves 
passaran directament a Divisió de Honor. 
 
FINAL DE TEMPORADA:  Pugen els 6 primers a Divisió de honor i baixen els 6 
últims a 2ª Divisió segons la classificació final. 
 
FORFAIT I PROVES SOLTES:  Per inscriure’t cal avisar a un dels responsables de 
divisió abans del dijous/divendres segons quin dia es juga la prova (dissabte o 
diumenge)  anterior a la prova. Qui tingui forfait serà sortejat directament. Si 
no pots venir hauràs d’avisar abans dels plaços anteriors;  si no seràs sortejat i 
seràs sancionat amb N.P.  Amb cas de tenir un justificant per no venir no 
contarà com a N. P.  Veure la pàgina web per a més informació. 
 
Suggeriment de uniformitat;  pantalons negres i camisa amb armilla, si no 
amb polo i sabates. 
 
APUNTA’T , FORMA-HI PART  I SOBRE TOT “BONES PARTIDES I BON ROTLLO” 


