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• Jugadors: 
 
Obert a tots els jugadors que superin els 40 anys al 01-01-2010. En quant a 
uniformitat s’exigeix armilla per poder jugar. 
 
• Proves puntuables i sistema de puntuació: 
 
7 proves puntuables. De la puntuació final es descartaràn els dos pitjors 
resultats. La puntuació per el·laborar el rànking serà de 30 punts pel campió i 
descendent de 3 punts per cada ronda succesiva per la resta de jugadors.  
 
• Distància dels enfrontaments: 
 
5 partides guanyades, qui perd paga les partides. 
 
• Premis: 
El jugador podrà escollir entre PAB’s (Punts ABACAT per beca esportiva) o 
premis econòmics.  
 

• De la prova: 
 Del primer al tercer classificat: Trofeu. 
 Premis PAB’S/Econòmics: 

 
  PAB'S Euros 
Campió 30 21 
Sots-campió 15 10 
Tercer Clas. 10 7 
Quart Clas. 6 4 
del 5è al 8è Clas. 2 0 

   
• De la temporada: 

 Del primer al tercer classificat: Trofeu. 
 Beques i PAB’S: 

 
  PAB'S 
Campió Beca Esportiva 
Sots-campió 372 
Tercer Clas. 362 
Quart Clas. 352 
Cinqué Clas. 342 

 



 
La Beca Esportiva del primer classificat es per atendre el Campionat 
del món. Els PAB’s pels següents classificats també, però es 
complementaràn amb més PAB’s addicionals en funció dels ingressos 
extraordinaris que siguin capaços de generar cadascun d’ells amb 
activitats paral-leles, loteries, festes, campionats extraordinaris, 
etc. amb la finalitat exclusiva, si hi han ingressos suficients, de 
finançar el 100% del cost de la plaça del mundial.    
 

• Preus: 
 
Abonament de temporada FORFAIT: 70 EUROS 
Preu per proves soltes: 15 EUROS 
 
• Sistema de Sorteig  
 
El jugadors que disposin de Forfait i els que s’hagin inscrit mitjançant correu 
electrònic dirigit a abacat@abacat.cat per proves soltes, 2 dies abans del dia 
de la setmana que hi hagi competició seràn sortejats i el quadrant amb els 
horaris corresponents serà publicat al WEB de la nostra Organització, com a 
molt tard el dia abans del dia de la competició.  
 
• Penalitzacións per NO PRESENTATS. 
 
A fi d’evitar els no presentats el jugador que disposi de forfait, si no pot 
asistir a la competició haurà de notificar ABANS del sorteig mitjançant correu 
electrònic a abacat@abacat.cat aquesta circumstància.  
Tots els jugadors que provoquin un NO PRESENTAT, sense justificació 
documental per causa justificada, seràn considerats NP’s i s’els aplicarà la 
normativa al respecte publicada al nostre WEB. 
 
Qualsevol al·legació o justificació que pugui fer un jugador respecte a la seva 
no assistència haurà de ser evaluada per la Comissió  Esportiva, que 
dictaminarà oportunament. 
 
 
  


