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Delegats de Divisió/Categoria 

 

  
Índex: 
 
• Introducció 
• Funcions del Delegat de Divisió/Categoria "DDC" 
• Execució d'una prova de rànquing 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 

Tots els comentaris i indicacions d'aquest curset fan referència al 
DDC 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 fluida. 

 

Com molt bé sabeu, cap de les funcions i càrrecs de la nostra 
Associació tenen cap mena de retribució, ja que ABACAT no seria 
viable si es retribuïssin les múltiples feines que es desenvolupen. 
Aquest és un dels pilars que fan que perdurem en el temps i ja fa 
forces anys del nostre naixement com Entitat. Hem d'entendre que 
una petita (o gran) part de la nostra estada a l'Associació consisteix 
en l'aportació altruista al seu propi funcionament i només podem 
obtenir-ne, en el millor dels casos, la satisfacció personal i el 
reconeixement social. 

 

Dit això, cal que el DDC (igual que els jugadors) conegui 
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"). 
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FUNCIONS DEL DELEGAT DE DIVISIÓ/CATEGORIA “DDC” 
 
 

El DDC , es coordinarà directament amb el President, la 
Secretaria, el Tresorer i el responsable del subministrament de 
trofeus. 

En principi el DDC no ha de portar proves, sino gestionar l'equip 
dels jugadors que per sorteig els ha tocat portar una prova de 
rànquing de la seva Divisió/Categoria (Directors de Prova "DP"), 
assegurant-se que el DP assignat i el seu reserva tinguin clar el que 
han de fer i que ho facin. 

Una bona manera de comunicar-se pot ser creant un grup de 
Whatsapp on es poden incloure els DPs, penjar-hi l'organigrama 
perquè se sentin implicats en l'organització i anar incloent-hi les 
diferents normatives que han de conèixer per desenvolupar una 
prova d'ABACAT. 

Aquesta llista estarà actualitzada al menú Organització 
ABACAT/Organigrama: 

 

 
 
 

i també en aquest menú figuraran les instruccions i documents pel 
bon funcionament del sistema. 
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EXECUCIÓ D’UNA PROVA DE RÀNQUING 

 

Com a DDC les tasques a realitzar són: donar suport i coordinar els 
DPs, assessorant-los en el que sigui necessari. Tenir cura de la seva 
formació, tenir controlada la caixa de la Divisió/Categoria, el Kit 
(trípode i tauleta, quan calguin) i coordinar la recollida dels 
trofeus per que el DP pugui executar la prova. 

Resumint, la tasca consisteix a gestionar que el DP executi una 
prova de rànquing amb èxit. Es possible que calgui fer una trobada 
presencial per posar-los al corrent al principi de la setmana en la 
qual hagin d'actuar, ja que hi ha forces coses a controlar, però 
amb el guió de la tasca de DP hi ha molt de guanyat. Potser seria 
bo fer una trobada amb el DP que li toca actuar i amb el seu 
reserva, o potser amb tres o quatre, amb el que ja tindrem uns 
quants DPs formats. 

Una part delicada de la jornada es la liquidació de les partides 
amb la sala, aquest aspecte us l’aclarirà el President segons la sala 
on s’hagi de celebrar la competició. 

 

 

Aquest primer any serà crucial i laboriós per engegar aquest 
sistema, però creiem que valdrà la pena, ja que hem de veure 
molt incrementada la implicació dels jugadors en Abacat.  


