
ABACAT NOIES 
 
 
 
 
Dirigit a totes les jugadores que vulguin inscriure’s a  aquesta divisió. 
 
Aquest any Abacat ha decidit instaurar algunes millores respecte a l’any 
passat on els canvis més importants en noies son: 
 

• S’instaura el concepte de responsables de categoria perquè la gestió 
pugui ser més eficaç, ràpida i propera a vosaltres, les jugadores, ja que 
Abacat sou vosaltres. En aquest cas les responsables de noies son la 
Vanessa Montero juntament amb la Laura Castelló i la Anna Campo. 

 
• L’objectiu principal és portar un equip format exclusivament per 

noies (5 membres) a algun dels campionats internacionals que es faran 
durant aquest 2010 (Mundial, Europeu…).  

 
• Per aconseguir aquest objectiu, apart del forfait de temporada, 

s’hauran de recaptar aproximadament uns 2.500 €, ja que enviar un 
equip de 5 noies té un cost aproximat de 4.000€ i només amb les 
inscripcions i el que recaptem dels locals on es juga  no arribem als 
2.000€. 

 
• Per aconseguir les 5 beques  esportives totals haurem d’organitzar 

activitats i campionats paral·lels per aconseguir el capital suficient. 
(p.e. un totes contra totes, parelles escosses, calendaris…) i els 
recursos generats amb aquestes activitats es destinaran a augmentar 
per igual les beques de les 5 primeres classificades fins a assolir el total 
de les 5 beques esportives. 

 
• Si durant aquest any no es pogués aconseguir aquest objectiu, es 

guardarien tots els ingressos recaptats per poder enviar un equip l’any 
següent. 

 
• En aquest cas, es calcularia el nombre de places que es poden cobrir 

amb els ingressos d’aquest any i aquestes noies ja tindrien la plaça 
assegurada per l’any següent (sempre que tornessin a involucrar i jugar 
la temporada següent). D’aquesta manera els ingressos recaptats 
durant el 2011 serien per acabar de formar l’equip de noies que aniria 
a alguna de les competicions internacionals que es celebrarien durant 
aquell any. 

 
• Evidentment, i haurà total transparència en veure tot que es recapta 

en cada event i en el total d’Abacat. Aquesta informació s’aniria 
enviant de manera regular a fi totes poguéssiu veure els ingressos 
recaptats fins aquell dia i el que falta per arribar a l’objectiu. 



 
Tot seguit resumim les característiques  d’aquesta temporada: 
 

1. Temporada de 7 proves, puntuables 6. Totes les proves es jugaran en 
diumenge. (Si alguna prova s’hagués de passar a dissabte seria per 
incompatibilitats externes a les organitzadores de la categoria). 

 
2. COST: 80 € el forfait de temporada. Si es volgués participar en proves 

soltes tindrien un cost de 15€. 
 
3. Distancia enfrontaments: 4 guanyades. 

 
4. Trofeigs: 3 primeres de cada prova i 3 primeres de categoria al final de 

temporada. 
 

5. PREMIS : la retribució de premis serà exclusivament en PAB’S (Consultar 
la normativa de PAB’S). Només es repartiran PAB’S a final de 
temporada. Distribució de PAB’S a final de temporada de la següent 
manera. 

 
1 382 
2 372 
3 362 
4 352 
5 342 

 
 

6. Els 5 membres de l’equip de noies sortiran per ordre rigorós a final de 
temporada del rànquing general. En el cas que alguna de les 5 primeres 
classificades no pogués atendre el campionat en qüestió el dret a 
formar part de l’equip passaria a la immediatament classificada.  

 
7. A partir d’aquest any hi ha canvis a la política de NP. Podeu consultar 

les condicions d’aquest punt a la web d’Abacat o preguntar-ho a 
qualsevol de les responsables de la categoria. 

 
8. Gràcies a totes vosaltres estem segures que podrem fer realitat aquest 

projecte. Tota idea necessita gent per poder fer-se realitat, així que… 
us necessitem a totes!!!  

 
LA IL·LUSIÓ NO ES PAGA AMB DINERS. GRACIES A TOTES VOSALTRES PER LA 
VOSTRA IMPLICACIÓ I COMPRENSIÓ. 
 
Les responsables d’Abacat Noies, 
 
Vanessa Montero Anna Campo  Laura Castelló 


