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Curset de Director/a de Prova 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
Tots els comentaris i indicacions d’aquest curset fan referència al 
DP entenent-se que és una funció que serà desenvolupada tant per 
homes com per dones, però d’aquesta manera evitem un munt de 
desdoblament dels articles, adjectius, etc. Aconseguint una 
lectura més fluïda. 
 
 
Com molt bé sabeu, cap de les funcions i càrrecs de la nostra 
Associació tenen cap mena de retribució ja que ABACAT no sería 
viable si es retribuissin les múltiples feines que es desenvolupen. 
Aquest és un dels pilars que fan que perdurem en el temps i ja fa 
forçes anys del nostre neixement com Entitat. Hem d’entendre que 
una petita (o gran) part de la nostra estada a l’Associació 
consisteix en la aportació altruista al seu propi funcionament i 
només podem obtenir-ne, en el millor dels casos, la satisfacció 
personal i el reconeixement social. 
 
 
Dit aixó, cal que el DP (al igual que els jugadors)  coneixi 
perfectament el reglament del Blackball per resoldre aquelles 
qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament de 
les proves i que és consultable al nostre WEB: www.abacat.cat 
(Menú lateral esquerra, bloc “El Blackball…”), i també a l’últim 
apartat d’aquest curset.  
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FUNCIONS DEL DIRECTOR DE PROVA 
 
 
El Director de Prova, que és una tasca que tots els jugadors de 
l’Associació hauran de fer per sorteig, excepte els jugadors nous i 
els Júnior, es coordinarà amb el responsable de Divisió/Categoría 
per gestionar la jornada que li hagi tocat. Haurà d’imprimir els 
quadrants i afegir-los a la resta de documentació de la caixa de 
control de la Divisió. Haurà d’arribar amb temps suficient a la Sala 
per preparar el quadrant, les actes de partit, etc. perqué la 
competició començi en el moment establert. 
 
 
Les tasques a realitzar son: 
 
 

 Recollir la caixa de la Divisió/Categoria, el Kit (trípode i  
tablet, quan calguin) i els trofeus per poder executar la 
prova, asistit pel responsable de Divisió. Comprovar que hi 
han suficients actes de partit per executar els 
enfrontaments, el talonari de rebuts per quan es cobrin 
Forfets en efectiu i el quadrant corresponent a la prova en 
qüestió. 

 Un cop a la sala revisar l’estat de les taules de joc. 
 Al començament de temporada obtenir el full d’afiliació a 

l’associació de tots els jugadors. 
 Revisar els llistats de situació de cobrament de forfets i 

quotes i cobrar-les als jugadors corresponents (la informació 
d’estat econòmic dels jugadors l’ha de facilitar la Secretaria 
de l’Asociació) i complimentar el full de control de la prova. 

 Preparació de les Actes de partit. 
 Cridar a les taules als jugadors. Es cridaràn per l’ordre del 

quadrant les primeres rondes de la seva franja horària, 
excepte que un jugador avisi que té un problema i que 
arribarà en retard (Roda punxada, extraviament, etc.). Si la 
taula ja estava cridada no hi ha res a fer però si no, es 
cridarà la següent taula de la seva franja (quan hi hagi taula 
lliure), deixant el seu enfrontament per l’últim de la franja. 
Si hi ha més d’un cas es posaran a la cua.  

 Només és valid el rellotge del DP, aquest procurarà fer servir 
un mòbil sincronitzat a la xarxa i alarmes per desqualificar 
als 15’ de retard (ni un segon més). 
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 Revisar (si correspon) l’indumentaria dels jugadors i 
penalitzar si no es respecta la norma de vestuari segons la 
normativa. 

 A requeriment dels jugadors assistir-los en dubtes de joc, 
snookers, faltes, etc. i en cas seguir en dubte llegir el 
reglament i/o consultar jugadors molt experimentats. 

 Vigilar el correcte desenvolupament de la prova, quan es 
pugui, en matèria d’esportivitat observant el 
desenvolupament de les partides per poder decidir 
adientment si esdevingués una situació de controvèrsia i 
només en cas de conflictes molt greus que no hi hagi forma 
de solucionar a la Sala, elevar l’incidència al President que 
mediarà en el cas derivant, si no pot donar solució al tema, a 
la Comissió Esportiva. 

 Indicar “No Presentats” (NP) i “Desqualificats” (DQ) –més de 
15’ tard i menys de 3 hores- segons correspongui. 

 Anar actualitzant al web el desenvolupament del quadrant 
durant la jornada. 

 Retransmetre per facebook el desenvolupament dels últims 
enfrontaments, especialment el de la final.  

 En acabar la competició, finalitzar el quadrant i penjar-lo, 
fer l’entrega de trofeus, fer les fotos i enviar-les i liquidar 
amb la Sala les partides de la prova. 

 Fer l’ingrés al compte de l’Asssociació o entregar-lo al 
tresorer i enviar foto del full de control per WhatsApp, pel 
control del tresorer. 

 
  

EXECUCIÓ D’UNA PROVA DE RÀNKING. 
 
El DP ha d’arribar a la Sala amb l’anticipació suficient per poder 
revisar les taules, preparar les actes de partit de la primera tanda 
de taules y revisar l’estat de pagaments dels jugadors per cobrar 
les quotes a qui correspongui. No pot jugar un jugador que no sigui 
soci, es a dir que no hagi satisfet els corresponents 10€ de quota 
anual i, a la primera prova, s’hauran de pagar com a mínim 20€ de 
prova solta o part del forfet anual (excepte a la cat. Júnior) . Si 
això no es produeix NO ES PODRA JUGAR aquesta prova. Cal 
recordar que a la tercera prova de la categoría/Divisió ha d’estar 
liquidat el tema econòmic. 
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En tractar-se de la primera tanda de taules de cada jornada, els 
jugadors disposaràn de 10 minuts d’escalfament, es a dir, si a 
l’horari del quadrant s’hi indica que la prova comença a les 10 no 
es cridaràn les taules fins les 10 i 10’, no obstant, si els dos 
adversaris volen començar a l’hora fixada ho podran fer. 
 
L’acta de partit no s’entregarà a cap jugador si no son presents a 
la Sala els dos adversaris. En el cas de que un jugador no estigui 
present en el moment de cridar la taula el DP activarà una alarma 
als 15 minuts i, en sonar la mateixa i el jugador no haver fet acte 
de presència dins la sala, quedarà automàticament desqualificat 
anotant-se la indicació NP a l’Acta i signant-la el jugador present a 
la Sala. Si el jugador desqualificat amb NP es presenta abans de 3 
hores (o el temps que pugui indicar la normativa particular al 
respecte) a contar des de l’hora cridada, es reconsiderarà l’NP a 
DQ (Desqualificat) puntuant amb la mínima puntuació del quadrant 
d’aquell dia. Si un jugador fa un DQ a les rondes més avançades 
del Quadrant s’haurà de revisar com puntúa i, si es per causa 
justificada podra puntuar com si hagués perdut a la ronda on ha 
fet el DQ i si el tema no es veu clar es podrà analitzar per la 
Comissió Esportiva. Es desqualifica als 15 minuts de cridar la taula, 
no als 15 minuts de l’hora indicada en el quadrant. 
 
 
En aquest tema hem de ser molt estrictes, recordem que en tots 
aquests anys s’ha desqualificat a molts jugadors per manca de 
puntualitat, alguns que podríen haver estat Campions de Catalunya 
potser no ho varen arribar a ser per arribar més de 15 minuts tard 
en lloc  de fer-ho a l’hora prescrita. Es molt dur d’aplicar, però 
per una altra banda es un dels punts forts de la nostra Associació i 
ens dona una serietat en la competició molt necessària. 
No hi cap excusa ni argument que permetin que un jugador 
jugui si es presenta més enllà dels 15’ de tolerància respecte de 
l’hora cridada. Per evitar malentesos i conflictes, fer servir 
l’alarma del mòbil es un magnífic sistema. 
En el cas que un jugador avisi d’alguna dificultat per arribar a 
l’hora indicada i sempre que no hagi estat ja cridada la seva taula, 
es podrà posar dita taula a la cua de la seva franja horària. En el 
cas de varis avisos es posaràn a la cua per ordre d’avís. En el cas 
d’estar tota la franja cridada i existir taula lliure per jugar es 
cridarà l’enfrontament igualment. 
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Si un jugador abandona la competició després de jugar algunes 
rondes, sense causa de força major, podrà ser sancionat com si es 
tractés d’un “No Presentat” (Comissió Esportiva). 
 
 
Hi han Divisions/Categories a les que que hi ha normativa de 
vestuari. El DP ha de revisar el vestuari dels Jugadors abans 
d’iniciar-se els enfrontaments i advertir a aquells jugadors que no 
vesteixin adeqüadament, segons la normativa de vestuari vigent, 
de la penalització per vestimenta. Aquesta normativa (actualment) 
no impedeix jugar i anar progressant en el quadrant però penalitza 
amb 2 punts per ronda jugada mentre continui vestint fora de 
norma. El DP indicarà al quadrant el número de rondes i els punts 
amb que es penalitza al jugador (per la confecció del Rànquing).  
 
 
Durant la competició, el DP anirà actualitzant el quadrant al web i 
apuntant també al quadrant en paper el total de  partides de cada 
enfrontament finalitzat per, en acabar la competició, tenir 
fàcilment el total de partides de la Jornada. Les ultimes partides 
seran retransmeses per facebook. 
 
 
Farà l’entrega de trofeus amb una locució sobre qui ha assolit la 
final i qui ha guanyat el campionat, fent-se les fotos de rigor (3), 
Campió, Subcampió i el dos (que també penjarà al WEB). 
 
 
Seguidament liquidarà (actualment amb el factor 1’15) amb el cap 
de la Sala les partides de la jornada i emplenarà el document 
resum de la carpeta de control. (Consultar al Delegat de 
Divisió/Categoría el métode de liquidació de la sala en qüestió). 
 
 
En els següents dies entregarà l’efectiu al tresorer o persona 
delegada / o farà l’ingrés al compte bancari de l’Associació i 
conservarà la caixa de la Divisió i el kit (tablet i trípode) fins que 
sigui necessari.  
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 REGLAMENT 
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