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ABACAT continuant la seva filosofia d’enviar cada any més jugadors a atendre 
les millors competicions internacionals, aquesta temporada tot i mantenir el sistema 
actual de beques, farà un canvi important en el sistema de premis econòmics a fi de 
poder enviar el màxim nombre de jugadors. Aquest any es destinaran més recursos 
que mai en beques esportives realitzant un sobreesforç al respecte. 

 
 
 
PAB’s  -  PREMIS ECONÒMICS 
 
 

Cada jugador al inici o durant la temporada tindrà la opció de subscriure’s al 
programa de Punts Abacat ( PAB’s) o bé continuar rebent com fins ara premis 
econòmics per: classificació meritòria per prova de rànquing o per  classificació  final 
del rànquing corresponent en acabar la  temporada. 
 
Els PAB’s comparativament als premis econòmics estaran bonificats. 
 
Els PAB’s tindran un conversor a €uros utilitzables únicament per atendre 
competicions de caire internacional. 1 PAB és 1 €. 
 
Cada jugador podrà disposar dels seus PAB’s ( sempre que en tingui ) per poder 
atendre una competició durant la temporada en curs o en la seva finalització. O bé 
els podrà acumular al llarg de diferents temporades fins arribar a un nombre 
suficient que li permeti de tenir una beca esportiva de consideració. 
 
Els jugadors de les categories en les quals no hi hagi premis econòmics, ni  per prova 
de rànquing ni al final de temporada, també aniran acumulant PAB’s en funció de les 
seves classificacions. Aquests PAB’s s’atorgaran a cada jugador en funció de la seva 
classificació i en funció de la seva categoria. Una variable important alhora de 
designar aquests PAB’s serà el nombre de jugadors que participen a la categoria en 
qüestió. 
 
Aquests PAB’s en cap cas podran ser convertits a €uros, només podran ser destinats a 
beques esportives. 
 
ABACAT continuant la intenció d’enviar jugadors a atendre competicions 
internacionals farà un sobreesforç en aquesta direcció atorgant també PAB’s a més 
jugadors per prova de rànquing individual fora de les posicions de rànquing que hi 
hagi premi econòmic. 
 
El jugador que hagi optat cobrar els premis en metàl·lic no tindrà dret a aquests 
PAB’s addicionals.  
Aquests PAB’s tampoc en cap cas podran ser convertits a €uros, només podran ser 
destinats a beques esportives. 
 
Veure taula a la proposta esportiva de cada categoria on figuren els conversors, és 
adir els PAB’s per classificació per proba de rànquing, per classificació al final de 
temporada i  els seus equivalents en premis econòmics. Cada categoria o divisió té la 
seva taula corresponent. Havent categories on no hi ha la opció de premis 
econòmics. 



El jugador que vulgui disposar dels PAB’s però per motius diferents a una competició 
de billar de caire internacional, se li aplicarà el conversor de premis econòmics. 
Cobrarà com si mai s’hagués subscrit al programa de Punts Abacat, cobrarà el premi 
que li hagués correspost sense estar subscrit al programa.  
En qualsevol moment cada jugador podrà accedir a la web i veure de quants PAB’s 
disposa, de quina temporada corresponen i si són intercanviables a €uros o no. 
 
Els PAB’s són personals e intransferibles. 
 
La intenció final d’aquest programa de punts és que moltíssims jugadors tinguin 
beques esportives per poder atendre competicions de caire internacional, 
augmentant així el nombre de representants  d’ABACAT consolidant-nos de manera 
definitiva en les competicions internacionals. 
 
El jugador que prefereixi els premis en metàl·lic cobrarà en finalitzar cada prova de 
rànquing i al final de temporada. Sempre i quan correspongui a la seva categoria i a 
la seva classificació final.   
 
 
 
BEQUES ESPORTIVES  
 
 
 

El sistema de beques esportives romandrà com fins ara, obtenint una beca 
total en funció de cada categoria i la seva classificació final; tenint la inscripció, el 
desplaçament, el dormir i totes les dietes necessàries per atendre la competició de 
caire  internacional que decideixi ABACAT. Prioritzant sempre els Campionats del 
Món i els Campionats Europeus.  
 
Divisió de Honor: Els 5 primers classificats al final de temporada. 
 
Categoria Sènior: El  primer classificat al final de temporada.  
 
Categoria Júnior: S’acabarà de definir abans del inici de la temporada . 
 
Categoria Femenina: Si però en funció dels resultats econòmics de la temporada.  
 
El jugador que per els motius que sigui no pugui atendre la competició assignada 
automàticament la seva beca passarà al següent jugador sempre respectant l’ordre 
de rànquing. El jugador inicialment becat obtindrà el premi econòmic o PAB’s 
corresponent al jugador que l’ha substituït. 
 
El jugador que finalment utilitzi una beca esportiva total automàticament perdrà tots 
els PAB’s  acumulats durant la temporada en curs. En cap cas perdrà els PAB’s que 
hagi acumulat de temporades anteriors. 
 
En el cas que aquest jugador hagi utilitzat PAB’s durant la temporada i finalment 
utilitzi una beca esportiva total, per optar a la beca haurà de retornar prèviament a 
ABACAT els PAB’s utilitzats però només els corresponents a la temporada que utilitzi 
la beca esportiva total. 
Els jugadors de les categories on els PAB’s siguin opcionals i que no s’hagin subscrit al 
programa de Punts ABacat gaudiran de les beques esportives totals si la comissió 
esportiva ho creu oportú.   


