
 
   DIVISIÓ D’HONOR  

PROPOSTA ESPORTIVA 2010 

Com a principals novetats d’aquesta temporada destaquen la inclusió d’una lligueta (Round-Robin) 
que reforçarà el tradicional sistema de KO directe, i la introducció d’un nou sistema de punts 
ABACAT (PAB’s) que els jugadors rebran al finalitzar la temporada. Veure la normativa de PAB’s 
publicada al nostre WEB (www.abacat.cat). 
 
LES PROVES 
 
 
La competició es desenvoluparà en 9 jornades: 
 

 3 proves de KO directe 
 

 3 proves combinades de KO directe amb Round-Robin 
 

 3 proves de Round-Robin 
 
Les jornades exclusives de KO directe es celebraran amb el sorteig pur i amb horari. Les combinades 
Round-Robin amb KO directe començaran  amb dos enfrontaments de Round-Robin per jugador, que es 
jugaran amb horari prefixat i abans del KO. I les jornades exclusives de Round-Robin començaran amb 
horari establert les dues primeres rondes de jugadors, les següents rondes es faran per ordre de 
disponibilitat de taules lliures. A aquestes jornades exclusives de Round Robin els jugadors només podran 
deixar d’assistir-hi (avisant) una vegada posposant-ne els seus enfrontaments; les següents vegades, tot i 
avisar, seran comptabilitzades com perdudes (zero punts). 
 
Com ja es tradicional, els sortejos es publicaran al WEB (www.abacat.cat) amb 48 hores d’anticipació 
i els campionats es realitzaran prioritàriament en Diumenge. La puntualitat es regirà també com cada 
any amb un màxim de 15 minuts de retard abans de la desqualificació. Igualment amb 48 hores 
d’anticipació un jugador ha d’avisar de la seva no participació a fi d’evitar el no presentat. Aquest any la 
normativa de no presentats es molt severa per evitar la distorsió dels campionats. Els resultats de les 
proves i el rànquing es publicaran al WEB com a màxim 48 hores després de realitzar-se les proves. 
 
La uniformitat reglamentaria es: sabates, mitjons i pantalons foscos, camisa i armilla. Aquesta 
indumentària es imprescindible per no ser desqualificat. 
 
Per accedir a aquesta competició serà necessari abonar la quantitat de 100 € en concepte de forfait amb 
la forma que té establerta l’associació per a totes les divisions. 
 
 

 FORMAT KO 
 

 
 De les sis proves que es realitzaran en aquest format només una es podrà descartar a 

efectes de rànquing final. 
 

 Les distàncies dels enfrontaments seran: 
  
  Final    9 partides guanyades 
  Semifinal  7     “              “ 
  Quarts de final  7     “              “ 
  Vuitens de final  6     “              “ 
  Setzens de final  6     “              “ 
 

 Les puntuacions pel rànquing seran respectivament de 30 punts pel Campió, 27 pel 
subcampió, 24 pels semifinalistes, 21 pels quarts de final, 18 pels octaus de final i  17 punts 
per la ronda prèvia.  

 
 Per determinar la tercera i la quarta posició es jugarà un enfrontament a 5 partides 

guanyades. 
 

 Els tres primers classificats rebran un trofeu. 
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 Les partides de KO seran abonades pel jugador que les perdi.  

 
 Els no presentats a proves de KO de Divisió d’Honor rebran una puntuació de zero punts que 

no es podrà descartar com a pitjor resultat de la temporada o sigui que afectarà 
directament sobre els punts finals del rànquing. També es penalitza amb 10 PAB’s, que es 
restaran del compte de PAB’s del jugador. Aquests detalls dels No Presentats (NP) son 
comuns a totes les divisions i categories d’ABACAT. 

 
  

 FORMAT ROUND-ROBIN 
 
 

 Amb aquest sistema de lligueta el format es de tots contra tots. 
  

 Els enfrontaments es juguen a 5 partides guanyades i es paguen a mitges. 
 

 Les puntuacions pel rànquing seran de 3 punts pel guanyador i 0 pel perdedor. La no 
presentació a un enfrontament restarà -1 punts, es a dir, no presentar-se a una prova 
sencera de Round-Robin (sis enfrontaments) podria significar una penalització de 6 punts en 
el rànquing final. 

 
 El jugador que no hagi jugat un mínim de 11 enfrontaments de RR no puntuarà en aquesta 

secció de Divisió d’Honor; els partits que hagi disputat quedaràn anul·lats. El mateix cas 
s’aplicarà al jugador sancionat per acumulació reiterada de No Presentats, tal com s’indica a 
la normativa pertinent. 

 
 
ELS PREMIS 
 

 Els 5 primers classificats del Rànquing final un cop descartat el pitjor resultat obtingut en una 
prova de KO, formaran la selecció ABACAT i gaudiran d’una beca esportiva per atendre el 
Campionat del Món en categoria MEN-A. En el cas de que un jugador no pogués assistir es 
traslladarà la beca esportiva al següent classificat del rànquing que sí pugui atendre la 
competició i intercanviarà amb ell els PAB’s aconseguits durant la temporada a aquesta divisió.  

 Els jugadors classificats a continuació dels 5 primers gaudiran dels següents premis: 

 6è 400 PAB’s   

7è 375 PAB’s  

8è 350 PAB’s   

9è 325 PAB’s   

10è 300 PAB’s   

11è 275 PAB’s   

12è 250 PAB’s          

 
DESCENSOS 
 
 
Els jugadors classificats en les últimes 6 posicions del rànquing descendiran a Primera Divisió. 
  
 
BONES PARTIDES !!! 


