
 
 

 PROPOSTA ESPORTIVA: JÚNIOR 
 

 
 

Dirigit a tots els júniors 
 
 
 
 

 
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 als Júniors ens comprometem a dur a terme 
aquesta feina en Eloy Alonso (SBD) en Magí Dalmau (SBD) i en Lluís Cubero (Lleida). 
Evidentment, no fa falta dir que si tens ganes de participar ens ho comuniquis, perquè ET 
NECESSITEM! 
 
 
En segon lloc, aquest any neixen els PAB’s, és a dir, els Punts Abacat. Ho fan per donar més 
oportunitats als jugadors de competir internacionalment i que a diferència d’altres categories 
els PAB’S de Júnior no son intercanviables per euros. Els PAB’S aconseguits en altres 
categories es poden sumar individualment als PAB’S Júnior. Els PAB’S Júnior nomes es 
donaran a final de temporada. (PODEU OBSERVAR A PREMIS DE LA TEMPORADA) (Consulta la 
normativa de PAB’s a la web d’Abaca) 
 
 
 
L’objectiu principal es acumular els màxims PAB’S possibles per tindre més opcions i facilitats 
a l’hora d’anar a campionats de caire internacional (festivals internacionals, campionats de 
Europa o del món, ó un equip sencer de Junior, etc....). Per aconseguir l’objectiu total 
haurem d’organitzar activitats i campionats adients per tal de obtenir més recursos, per 
exemple (uns triplets vs Júnior – Noies – Divivisió de Honor, un tots contra tots, parelles 
escoceses, festetes, prova de rànquing a doble kO, vendre castanyes o el que faci falta durant 
l’any...) en les quals la recaptació seria per l’entitat i aquesta mateixa faria la repartició 
corresponent.  
 
 
                              
Sorteig: El sorteig es farà dos dies abans de cada prova, aquest serà el plaç límit per 
inscriure’t. Els jugadors que tinguin FORFAIT es sortejaran automàticament. Si tens FORFAIT i 
no pots anar a la prova ho hauràs de notificar abans del sorteig de lo contrari acumularàs un 
NP.  
   
 
          
ATENCIÓ! Hi han canvis en la normativa dels NP’s (No Presentats), podeu consultar-la al web 
d’Abacat. (Aneu amb comte amb això amics júniors que és important). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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-16è 18 punts ( la resta  dependrà de les rondes prèvies fent un escalat de 3 punts per ronda) 

 
 

 
 
 El preu de cada prova serà de 15 € 
 O bé, tens l’opció d’abonar el forfait per totes les proves (70 €) o de (35€) si jugues 

una altra categoria. 
 Els enfrontaments es faran a 5 partides guanyades, excepte la final que serà a 7. 
 Hi haurà trofeus pel 1er de cada prova i pels 5 millors del rànquing final. 
 ELS PREMIS DE LA TEMPORADA SON ELS SEGÜENTS: 

 
 

  1er     332 PAB’s 
  2on       322 PAB’s  
  3er       312 PAB’s    
  4rt       302 PAB’s 
  5er         292 PAB’s 
      

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

 
1a Prova de rànquing serà el diumenge, 24de gener (11h.) 

 Al VIP’S POOL St. Fruitós del Bages. 
 
 
 

Contacte: Lluís Cubero (leeget1@hotmail.com) 661245567 // Eloy Alonso (eloys90@hotmail.com) 617200443 
 
 

BONES PARTIDES !!! 


