
ABACAT  TEMPORADA ESPORTIVA 2010.    

 
2ª DIVISIÓ: 
 
Amb aquest document us fem saber quina serà la proposta esportiva 2010 
corresponent als jugadors que participin a la 2ª divisió. 
Aquest any a nivell general ABACAT ha sofert 2 canvis més que significatius: 
Els Responsables de Categoria i els PAB’s ( Punts ABacat ). 
 
La figura dels Responsables de Categoria s’ha creat a fi que el jugador noti 
més propera la organització d’Abacat i pugui fer arribar les seves inquietuds o 
propostes d’una manera més directa. Que en aquesta divisió són: 
 
Sergi García León sergiopool51@hotmail.com 657365006 
Rubèn García López ruben_gl80@hotmail.com 647592366 
Helena Martí helenna_sabad@hotmail.com;helenamartifernandez@gmail.com 
 
Us podreu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclaració 
així com sempre ABACAT també queda a la vostra plena disposició:  
abacat@abacat.cat 
 
PAB’s: els Punts Abacat s’han creat per aconseguir que més jugadors puguin 
optar a disputar competicions de caire internacional aconseguint si més no 
beques parcials. Els PAB’s s’acumulen entre diferents categories / divisions i 
durant diferents temporades, així cadascú els podrà gestionar a la seva 
manera.  Els PAB’s estaran bonificats en comparació als premis econòmics, 
tenint una conversió de 1 PAB és 1 € sempre i quan s’utilitzin per atendre 
competicions de caire internacional. 
Cada jugador en qualsevol moment de la temporada podrà optar als premis 
econòmics o als PAB’s aplicant la taula de conversió que trobareu a 
continuació. No deixeu de consultar la normativa de PAB’s més extensa a la 
web: http://www.abacat.cat/ 
 
La normativa de  NP’s ( no presentats ) també ha sofert importants 
modificacions a fi d’evitar els  problemes que un NP suposa al decurs de 
qualsevol prova i als perjudicis dels jugadors que participen. Per més 
informació també la  podeu consultar la pàgina web d’ABACAT . 
 
COMPOSICIÓ ESPORTIVA: 
 
La temporada estarà composada per 8 proves de rànquing de les quals cada 
jugador podrà alliberar els seus 2 pitjors resultats. Exceptuant els NP’s, ja 
que serà un zero a la seva taula de classificació no podent alliberar aquest 
resultat. ( veure normativa de NP’s). De les 8 proves de rànquing 2 seran a  
Doble KO Europeu. 
 
PUNTUACIÓ PER PROVA:  
 

1er: 30 punts  2on: 27 punts 3r-4rt: 24 punts 5è-8è: 21 punts 
9è-16è 18 punts ( la resta  dependrà de les rondes prèvies fent un escalat de 3 punts per ronda) 



DISTÀNCIA EN ELS ENFRONTAMENTS: 
 
La distància en tots els enfrontaments serà  de 4 partides guanyades 
exceptuant les semifinals que es jugaran a 5 guanyades. El 3º i 4º lloc també 
es disputarà a 4 guanyades. Per contra la final es jugarà a 6 guanyades. 
 
SISTEMA DE PROMOCIÓ DIRECTA A 1ª DIVISIÓ: 
 
A la primera prova de la temporada que serà una de les que es jugaran a 
Doble KO Europeu els 4 primers classificats promocionaran directament a 1ª 
Divisió; per aquest motiu la primera prova es jugarà a Doble KO Europeu. 
 
SISTEMA D’ASCENSOS – DESCENSOS A FINAL DE TEMPORADA: 
 
A final de temporada pujaran els 6 primers classificats a 1ª Divisió. 
També seran 6 els qui a final de temporada baixaran a 3ª Divisió. 
 
PAB’s – PREMIS ECONÒMICS PER PROVA – FINAL DE TEMPORADA: 

 
       PER PROVA   RÀNQUING FINAL 
  1er  150 PAB’s o 105 € 400 PAB’s o 280 € 
  2on    75 PAB’s o 50 €  250 PAB’s o 175 € 
  3er    50 PAB’s o 35 €  180 PAB’s o 125 € 
  4rt    25 PAB’s o 17 €  120 PAB’s o  85 € 
  del 5è al 8è   15 PAB’s o 10 €  100 PAB’s o  70 € únicament el 5è i 6è  

 

 
Al final de cada prova els 3 primers classificats se’ls farà entrega d’un trofeig 
acreditatiu, així com al final de temporada als 6 primers classificats. 
 
PREUS D’INSCRIPCIÓ: 
 
El Forfait de temporada queda establert en 95 €, tenint la possibilitat de 
jugar proves soltes per un import de 16 €. ( agafa el Forfait et surt molt més  
a compte!!) 
 
INSCRIPCIONS – SORTEIG: 
 
El sorteig es realitzarà 2 dies abans de cada prova. Aquest serà el plaç tant 
per fer que no us sortegin en cas de tenir Forfait o apuntar-vos en el cas de 
voler jugar proves soltes. Podreu veure els quadrants amb els corresponents 
horaris com a mínim un dia abans a la web.  Haureu de comunicar la vostra 
situació d’inscripció als Responsables de Categoria abans del sorteig. No 
deixeu de mirar la normativa de NP’s. 
 
UNIFORMITAT: 
El jugador haurà d’assistir a les proves uniformat com a mínim amb un polo, 
agraint a tots els jugadors que vagin amb pantalons negres i sabates. No cal 
dir que les armilles seran més que benvingudes. 
 

BONES PARTIDES !!! 


