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Normativa dels Socis envers la tasca de  
Director de Prova 

 
 
 
1. Introducció. 
 
Abacat es una Associació sense ànim de lucre i els jugadors que realitzen tasques 
pel seu funcionament no reben cap retribució dinerària. 
 
Donat l'esforç que significa portar les proves d'Abacat pel que fa a l'execució dels 
campionats (Direcció de Prova), qualsevol jugador de l'Associació excepte els 
jugadors que juguin per primera vegada els nostres rànquings I els Júnior, hauran 
d'executar la tasca de DP quan els toqui mitjançant sorteig.  
 
Cada secció serà portada preferiblement  pels mateixos jugadors que la componen, 
per facilitar la gestió. 
 
 
2. Organització. 
 
Cada divisió tindrà, com fins ara, un responsable de Divisió (les vuit divisions) que 
serà qui vetllarà per la seva correcta execució, controlant la carpeta, comunicació 
amb el jugador que ha de fer de DP, trofeus, etc. tenint línia directa amb el 
President. 
 
 
3. Sistema de sorteig. 
  
Fins que no s'hagi executat la primera prova de cada divisió, les tasques de DP les 
realitzaran els corresponents responsables de Divisió. A partir d'aquell moment se 
sortejaran tots els jugadors de les divisions i es crearà un “Ordre de Calendari” que 
figurarà en el mateix calendari (en endavant OC).  
 
El nostre calendari disposa de 56 Proves, si eliminem les 7 de Júnior I les 4 primeres 
de les divisions esmentades mes amunt, restaran 45 proves per portar. 
 
A partir d'aquell moment s'assignarà a cada prova del calendari, per estricte ordre 
de l'Ordre de Calendari, als jugadors que els hagi tocat portar la prova, quedant la 
resta de la llista com a reserves en ordre consecutiu. 
 
Si, tal com s'explica més avall s'ha d'activar el DP de reserva, passarà a tenir els 
mateixos deures que l'originari, inexcusablement. 
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4. Formació. 
 
Com que es coneixerà amb suficient anticipació l'adjudicació de les proves, es 
podrà realitzar el curs de Director de Prova com ja s'ha fet en altres ocasions. Els 
DP comptaran amb el suport dels responsables de divisió i de presidència.  
 
5. Substitucions. 
 
Els DP podran negociar, coordinats pel responsable de divisió, canvis amb altres DP 
per combinar-se millor les dates. Si un jugador no pot assistir per causa major, 
haurà de justificar documentalment aquesta particularitat al responsable de 
divisió, qui activarà el corresponent reserva. 
 
A efectes d'OC substituirà al reserva, és a dir que quedarà com a primer reserva de 
la llista. En el quadrant corresponent a cada prova de la temporada s'indicarà el 
nom del DP i el del primer reserva que haurà d'estar atent per si ha d’assistir.  
 
6. Desestimacions. 
 
En emplenar el formulari d’inscripció de la temporada, si un jugador, per les raons 
que siguin no pot o no vol dur a terme la tasca de Director de prova,  haurà 
d’especificar-ho en el mateix i la seva quota de temporada tindrà un increment de 
15€ que anirà a una bossa que es distribuirà entre els DP que hagin portat proves 
durant la temporada en concepte de dietes. 
 
Si s'arribés a exhaurir la llista de reserves, es tornaria a fer un altre sorteig amb la 
totalitat de jugadors que no hagin desestimat per continuar executant el calendari. 
 
6. Comissió Esportiva. 
 
Qualsevol resolució o controvèrsia sobre aquesta normativa es podrà portar a estudi 
de la Comissió Esportiva. 


