
 PROPOSTA ESPORTIVA: 3a DIVISIÓ 
 

 
Dirigit a tots el jugadors de 3ª divisió 

 
 

 
Amb el propòsit de fer menys feixuga la gestió d’Abacat i amb la motivació d’apropar-la 
encara més als jugadors i donar-los-hi més oportunitats, aquest any Abacat assoleix una sèrie 
de canvis. 
 
En primer lloc, s’introdueix el concepte de Responsables de Categoria, per tal de que 
treballin en la proposta esportiva (aquesta que tens a les mans), s’encarreguin de portar els 
quadrants i estiguin involucrats al si d’Abacat per tal de fer arribar la informació a tots els 
jugadors de totes les categories. Pel que fa a 3a, ens comprometem a dur a terme aquesta 
feina en Joan Montllor (SBD), en Jordi Aran (Terrassa) i en Xavi Aguilar (Lleida). Evidentment, 
no fa falta dir que si tens ganes de participar ens ho comuniquis, perquè ET NECESSITEM! 
Trobaràs els correus electrònics de contacte més avall per si tens qualsevol dubte. 
 
En segon lloc, aquest any neixen els PAB’s, és a dir, els Punts Abacat. Ho fan per donar més 
oportunitats als jugadors per competir internacionalment.  
Funciona de la següent manera: igual que es donen premis en metàl·lic als millors classificats, 
també es podran concedir aquest punts, que equivaldran a euros bescanviables per una beca 
per algun campionat internacional. Al començament de temporada cada jugador podrà 
decidir si prefereix els premis en metàl·lic o prefereix acumular PAB’s. Pots acumular-los 
durant varies temporades i categories fins que decideixis gastar-los; i sempre tindran un valor 
superior als premis en metàl·lic. (per a més informació consultar a la web la normativa PAB’s) 
 
També hi han canvis en la normativa dels NP’s (No Presentats), podeu consultar-la al web 
d’Abacat. 
 
Per últim, la proposta per la nova temporada: 
 

 Hi hauran 8 proves, i puntuaran les 6 millors de cada jugador. 
 Les puntuacions per prova seran les següents: 

 

1er: 30 punts  2on: 27 punts 3r-4rt: 24 punts 5è-8è: 21 punts 9è-en endavant 
dependrà de les rondes prèvies. 

 

 El preu de cada prova serà de 15 € 
 O bé, tens l’opció d’abonar el forfait per totes les proves (80 €) 
 Els enfrontaments es faran a 4 partides guanyades, excepte la final que serà a 7. 
 Sistema d’ascens: Al final de temporada promocionen els 6 millors del rànquing. 
 Sistema d’ascens directe (Wildcard): En la primera i segona prova els finalistes 

promocionen directament a 2a Categoria d’Abacat, i hi juguen la resta de la 
temporada. 

 Hi haurà trofeus pels 3 primers de cada prova i pels 3 millors del rànquing final. 
 Els premis es reparteixen així: 

 
       PER PROVA   RANKING FINAL* 
  1er  115 Pab’s o 80 €  200 Pab’s o 126 € 
  2on    65 Pab’s o 45 €  120 Pab’s o 85 € 
  3er    40 Pab’s o 28 €    85 Pab’s o 60 € 
  4rt    20 Pab’s o 14 €    50 Pab’s o 35 € 
  del 5è al 8è   10 Pab’s o 7 €    25 Pab’s o 17 € 
   

* -- En funció del número de participants durant la temporada els premis de Rànquing Final poden augmentar -- 
 

Ara només, FALTES TU! 
(Apunta’t quan abans millor a abacat@abacat.org, el quadrant el podràs veure al web el divendres) 
 
 

Correus electrònics de contacte: abacat@abacat.org o bé Xavi A. (xaviam@lleida.org) 


