
 

 
PROJECTES ESPORTIUS TEMPORADA 2010/2011 
 
1. NOVETATS DE LA TEMPORADA 
 
Aquest any es matisen les propostes esportives que es varen instaurar la 
temporada passada intentant igualar els formats de totes les divisions i 
categories, es segueix amb la política de punts ABACAT (PAB’s) que fidelitza el 
jugador i a la vegada garanteix l’objectiu principal de l’associació d’enviar el 
màxim nombre de jugadors a les millors competicions internacionals. 
 
Alguns punts importants de la nova temporada son: 
 
 

 S’exigeix uniformitat a les competicions: TOTES les competicions 
d’ABACAT a excepció de Segona divisió i dels “trials d’accés a segona 
divisió” (que més endavant es comentaran) s’haurà de jugar amb 
uniformitat: Divisió d’Honor vestirà sabates i pantalons negres amb 
camisa i armilla i la resta de divisions, sabates i pantalons negres, 
camisa o camisa i armilla   o polo. La no uniformitat impedeix jugar les 
proves oficials d’ABACAT. 

 
 

 Tota la programació de competicions s’ha establert en Diumenge: Es 
busca la més alta participació possible.  Només en cas de extrema 
necessitat i canvis forçats en el Calendari (ja publicat) es podria jugar 
en un altre dia de la setmana. Igualment, per acumulació de dates, el 
Round-Robin de divisió d’Honor es pot jugar en dissabtes.   

  
 

 Unificació de tercera i segona divisió: El volum actual de jugadors 
aconsella unificar aquestes dues divisions. 

 
 

 Forfet de temporada: El forfet de temporada es l’única modalitat de 
pagament que permet jugar competicions d’ABACAT, eliminant-se el 
pagament per proves soltes. El preu del forfet serà: per Segona divisió 
de 90 Euros, per Primera divisió, Noies, Júnior i Sènior de 100 Euros i 
per Divisió d’Honor de 110 Euros. Els jugadors que juguin en dos grups 
tindran un forfet mixt de 150 €. 

 
 

 Sistema de puntuació de les proves (per rànquing): Es segueix en la 
mateixa línia de la temporada passada es a dir: Campió=30 p., 
Subcampió=27 p., Tercer i Quart Cl.=24 p., i així successivament fins 
arribar al total de rondes de la prova. Com la temporada passada, les 
rondes prèvies puntuen a un punt de la primera ronda en el cas de que 
no hi hagin com a mínim la meitat dels enfrontaments del quadrant. Si 
s’igualen o superen la meitat dels enfrontaments, puntuaran a tres 
punts menys de la primera ronda. 

 



 

 
 

2. ASPECTES GENERALS 
 

 
Cada jugador a l’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 estaran 
bonificats respecte als premis econòmics.  A la pagina web d’ABACAT hi 
trobareu una explicació amplia sobre el sistema de PAB’s. 
 
 
NO PRESENTATS.  Es manté en general la normativa dels NP´s (no presentats), a 
fi d’evitar el màxim els  problemes amb l’organització de les proves i amb els 
jugadors que participen. Respecte els desqualificats es determina un màxim de 
dues hores per presentar-se, passat aquest temps es considerarà NP a tots els 
efectes. Per més informació podeu consultar la pàgina web d’ABACAT . 
 
 
Els Responsables de Categoria, passaran a ser Responsables de Gestió i 
treballaran per fer que la organització i desenvolupament de proves i la 
comunicació siguin  més eficients. En general, seguiran vinculats a les divisions  
que ja portaven la temporada passada encara que no exclusivament i tindran un 
paper destacat en les decisions que anirà prenent ABACAT al llarg de la 
temporada a través de les reunions ordinàries periòdiques (primer dilluns de 
cada mes). 
 
 
 
Els Responsables de Gestió de la present temporada son: 
 
 
Xavi Duch   xaduchpa@hotmail.com   687 90 68 22 
Jordi Pérez    perez_jordi62@hotmail.com   617 34 45 69 
Alex Lleonart   alleonart75@gmail.com    680 81 85 89 
Paul Keenan    rabigman@hotmail.com    622 44 50 74 
Sergi García León   sergiopool51@hotmail.com   657 36 50 06 
Rubèn García López  ruben_gl80@hotmail.com    647 59 23 66 
Jordi Aran    arancanellas@gmail.com    646 14 47 63 
Joan Montllor   montllorj@gmail.com   600 46 61 52 
Xavi Aguilar    xaviam@lleida.org     687 99 55 57 
Laura Castelló   laura_kamy@hotmail.com   653 77 09 92 
Anna Campo    pompoyea@hotmail.com    637 97 53 96 
Vanesa Montero   vanemontero@yahoo.es    660 47 19 57 
Eloi Alonso    eloys90@hotmail.com    617 20 04 43 
Lluís Cubero Ruano  leeget1@hotmail.com    661 24 55 67 
 
 
 
 
 



 

 
 
3) DETALLS DE CADA DIVISIÓ/CATEGORIA 
 
 
 
A continuació s’indiquen aspectes concrets de cadascuna de les div.cat. 
relatives a distàncies i número de proves: 
 
 
 

DISTÀNCIA ENFRONTAMENTS (PG) 

DIVISIÓ / 
CATEGORIA 

NUM. PROVES 
TEMPORADA 

NUM. PROVES 
PUNTUABLES 

GENERAL I 
3ER I 4ART. 

CLASSIFICAT SEMIFINALS   FINAL
        

HONOR 7 5 7 8 9 
PRIMERA 7 5 5 6 7 
SEGONA 7 5 4 5 6 

NOIES 7 5 4 5 6 
JUNIOR 7 5 5 6 7 
SENIOR 7 5 5 6 7 

 
 
Per Divisió d’Honor, al marge de la competició tradicional per K.O. es 
realitzaran tres o quatre jornades de Round Robin. Amb aquest sistema de lliga 
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 per 
cadascun d’ells. 

 
 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 quedaran anul·lats. El mateix cas s’aplicarà al jugador 
sancionat per acumulació reiterada de No Presentats, tal com s’indica a 
la normativa pertinent. 

 
 Per el correcte desenvolupament de les proves de Round Robin només es 

podran aplaçar enfrontaments a la primera prova. A la resta de proves 
que un jugador no pugui venir se’l puntuarà amb zero punts i si fa un NP 
se n’hi restarà un. 

 
 
4) PREMIS DE CADA DIVISIÓ/CATEGORIA 

 
 

DIVISIO D’HONOR: Hi Hauràn tres trofeus a cada prova de KO i tres al final de 
temporada pels tres primers classificats. La resta de premis ho seran a final de 
temporada: els sis primers classificats de Divisió d’Honor disfrutaran d’una beca 



 

esportiva per anar a competir als Europeus d’engüany que es preveu que es 
celebraran a la tardor a Irlanda.  Si un jugador no pot atendre la competició, el 
dret es traspasarà al següent jugador del rànquing, amb qui intercanviarà els 
PAB’S obtinguts a final de temporada. 
 
 
 
Pels següents classificats de D.H. hi hauràn els premis indicats a continuació: 

 
Classificació PAB'S 
    

7è 300 
8è 250 
9è 200 
10è 150 
11è 100 
12è 50 

 
 

PRIMERA, SEGONA, NOIES, JUNIOR I SENIOR : 
 
 
A nivell de trofeus hi hauran tres copes a cada jornada i tres més al final de 
temporada per cada divisió/categoría. La classificació obtinguda per rànquing 
de cada jugador serà la que donarà el dret per atendre les competicions 
internacionals. En quant a les beques, es basen en la suma de premis (PABS) de 
la lliga regular més el premi de final de temporada; es a dir el jugador haurà 
d’administrar per ell mateix els PAB’S obtinguts durant la temporada per 
finançar la competició internacional. Tanmateix ABACAT podrà atorgar, en la 
mida que disposi de recursos extres, de complements de beca per facilitar la 
formació d’equips.   
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de 11 a 15     95       50       30       15        275     145        105      65   
de 16 a 20   100       55       35       20        295     160        115      75   
de 21 a 25   105       60       40       25        315     175        125      85   
de 26 a 30   115       65       45       30        340     190        135      90   
de 31 a 35   120      70      50      35       365     205        145    100   
de 21 a 25     75       35       25       15        220     120          90      55   
de 26 a 30     80       40       30       20        235     130          95      60   
de 31 a 35     85       45       35       20        250     140        100      65   
de 36 a 40     90       50       40       25        270     150        105      70   
de 41 a 45     95      55      40      25       285     160        115      75   
de 6 a 10     75       40       30       20        230     130          90      60   
de 11 a 15     85       45       35       20        250     140        100      65   
de 16 a 20     90       50       35       20        270     150        110      70   
de 21 a 25     95      55      35      25       285     155        110      75   

CATEGORIES

SEGONA

PRIMERA

 
 



 

5) ALTRES ASPECTES 
 
 
WILD CARDS: Al començament de la temporada els dos finalistes de la primera i 
segona prova de Segona divisió passaran a Jugar Primera Divisió. Respecte de 
Primera Divisió per pujar directament a Divisió d’Honor, hi hauran dues wild 
cards a la primera prova i una a la segona. 
 
 
FINAL DE TEMPORADA:  Els 6 primers classificats de Primera divisió pugen a D. 
D’Honor, els  6 primers classificats de Segona divisió pugen a Primera divisió i 
els sis últims classificats de Divisió d’Honor i de Primera divisió baixen a la 
divisió immediata inferior. 
 
INSCRIPCIONS:  Engüany com l’única manera de jugar es mitjançant forfet i en 
aquesta modalitat el sorteig es automàtic només cal comunicar les eventuals NO 
participacions mitjançant correu electrònic a abacat@abacat.cat abans de les 
22 hores del divendres. El No Presentat (NP) implica sanció. En casos 
excepcionals s’haurà de presentar justificant per evitar la sanció per NP. Veure 
la pàgina web per a més informació. 
 
 
Bones partides !!! 


