
 1 

     
   

TEST Curset de Director/a de Prova 
S’han de marcar totes les respostes correctes (pot haver-ni més d’una a cada qüestió) 
 

   
1- Respecte del  material per executar una prova: 

 No m’haig de preocupar, ja m’el passarà la Secretària. 
 Haig de reunir tot el material necessari per la prova 
menys els trofeus. 
 Haig de reunir tot el material necessari per la prova.  
 Ja m’avisaran. 

  
 

2- Després de revisar taules i preparar les actes i resta de 
documentació: 

 Cridarà puntualment les taules de les primeres rondes 
(ó prèvies) a l’hora que posa el quadrant. 
 En tractar-se de la primera crida de la jornada deixarà 
uns minuts per “escalfar” abans de fer la primera 
crida.   
 Ha de deixar 15 minuts d’escalfament abans de cridar 
les taules al tractar-se de les primeres taules de la 
jornada 

 
 

 
3- Dos jugadors convocats entre ells mateixos per un 

enfrontament a les 10 del matí volen començar sense 
escalfar: 

 S’han d’esperar el temps mínim per escalfament abans 
de començar 
 Poden començar inmediatament 

 
 

4- Un jugador conegut i respectat de Divisió d’Honor que ha 
estat Campió de Catalunya ha perdut la cartera i no porta 
diners, és el primer dia de competició: 

 Com a cas excepcional el deixarem jugar tot i no ser 
soci. 
 Haurà de pagar com qualsevol altra persona, la quota 
de Soci de 10€ i 20€ com a mínim per poder jugar.  
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 Pot recòrrer a la domiciliació bancaria o a altres 
jugadors per poder satisfer el pagament.  

 
5- Des de dins la sala veiem passar un jugador amb el seu cotxe 

que suposadament està buscan aparcament. Fa 13’ que s’ha 
cridat la seva taula, entra a la sala als 15’ i 2 segons (ja ha 
sonat l’alarma que el desqualifica i ens explica que ha vingut 
amb la seva Sra. i la seva filla i que aquesta última ha estat 
vomitant a la carretera (la nena fa mala cara) i que per això 
ha tingut de parar deu minuts: 

 Donada l’excepcionalitat el deixarem jugar. 
 Si hagués trucat per avisar de les circunstàncies i 
encara no hagués estat cridada la taula, podriem cridar 
abans altres enfrontaments de la seva franja horària 
d’haver-ni.  
 Si hagués parat un moment al davant de la Sala i 
hagués entrat al minut 13 per explicar la situació, per 
seguidament anar a aparcar i venir, el deixariem jugar.  
 No pot jugar, està desqualificat.  
 Pot jugar ja que segons el seu rellotge encara manquen 
10 segons per arribar a l’excés de 15 minuts. 

 
6- El jugador es presenta mol bent vestit, tot de color vermell i 

amb unes elegantíssimes xancletes de marca, segons el seu 
propi criteri: 

 El DP el troba molt elegant i li permet jugar sense 
penalització. 
 El DP el troba molt hortera i li diu que amb aquelles 
xancletes el penalitzarà, que si es calça unes sabates 
prou elegants potser podrà jugar sense penalització.  
 El DP li recomana que per una altra ocasió no s’arrisqui 
i que vesteixi amb la vestimenta exigida. 
 El jugador en lloc de xancletes porta unes elegants 
sabates també vermelles però tot hi anar elegantíssim 
a criteri del jugador, el DP considera que no es elegant 
i li aplica la penalització estipulada.  

 
 

7- Es crida una taula i a la sala només hi ha un dels jugadors de 
l’enfrontament: 

 Se li entrega l’Acta i se li diu que vagi a la taula a 
esperar el contrincant. 
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 Se li entrega l’Acta i se li diu que als 15 minuts si no 
s’ha presentat l’adversari l’entregui signada. 
 No se li entrega l’Acta.  

 
8- Han passat 15 minuts des de la crida d’una taula i cap dels 

dos adversaris s’ha presentat: 
 S’indica NP a cada casella de signatura dels jugadors i 
es posa en el quadrant que l’adversari següent jugarà 
contra un NP.  
 No es formalitza l’acta fins que hagin passat les tres 
hores per veure si algún dels jugadors es presenta per 
posar-li un DQ. 

 
9- Una taula ha patit un o dos NP i es troba lliure: 

 Deixarem que l’utilitzin altres jugadors per escalfar 
mentre no arribi l’hora del seu enfrontament. 
 Intentarem utilitzar-la amb jugadors que es trobin 
disponibles a la Sala i que no els sàpiga greu avançar el 
seu enfrontament.  

 
10- Ens han comentat que un jugador farà NP segur o DQ, perqué 

el coneixen bé i saben que no pot assistir o que arribarà tard: 
 Li posarem NP i assignarem la taula a un altre 
enfrontament. 
 Li posarem DQ i assignarem la taula a un altre 
enfrontament. 
 Esperarem els 15 minuts de rigor per posar-li un  NP.  
 Esperarem els 15 minuts de rigor per posar-li un NP i si 
tenim suficient certesa de que no es presentarà podem 
assignar la taula  a un altre enfrontament per guanyar 
temps.  

 
 

11- Un jugador demana arbitratge pel seu enfrontament. 
 El Direcror de prova, ha d’asumir aquest arbitratge. 
 Degut a portar la prova no pot asumir l’arbitratge 
permanent, però arbitrarà quan les circunstàncies ho 
permetin i l’estona que pugui.  
 Si els dos jugadors accepten l’arbitatge d’un tercer 
jugador, es podrà fer. No cal dir que els jugadors 
hauran d’acceptar sense excusa les decisions d’aquest 
l’àrbitre.  
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12- El DP observa un comportament antiesportiu d’un jugador: 

 Adverteix inmediatament el jugador en questió de que 
pot perdre la partida o l’enfrontament. 
 Espera veure una reincidència en aquest comportament 
antiesportiu per fer l’advertiment. 
 Depen de la gravetat o reiteració en les conductes 
antiesportives pot determinar la pérdua de partida o de 
l’enfrontament.  
 Espera que un dels jugadors es queixi de la conducta de 
l’adversari per intervenir. 

 
 

 
13- Un jugador vol fer una queixa a l’Associació de qualsevol 

tipus d’incidència o queixa: 
 Si és sobre qualsevol jugador de la sala, abans d’elevar 
la queixa al President (conducte corresponent) es 
contrastarà amb el jugador implicat per mirar de 
solucionar les diferències i obtindrà tota l’informació 
possible del tema. Si no pot liquidar satisfactoriament 
l’incidència, elevarà el tema al President que farà de 
mediador.  
 Elevarà la queixa a la Comissió Esportiva directament 
 Si es procedent, elevarà la queixa al mediador 
(President).  
 En cap cas elevarà la queixa a la Comissió Esportiva 
 Si es sobre qualsevol altra causa que no afecti a un 
altre jugador (Sala, temperatura, estat de les taules, 
etc.) elevarà al mediador.  
 Mai elevarà cap tema a la Comissió Esportiva ja que 
aquesta es un orgue consultor/assesor del President.  

  
 
 

14- Sobre l’actualització de quadrants al WEB: 
 No es important anar actualitzant els quadrants al WEB, 
es pot fer l’endemà. 
 S’han d’anar actualitzant durant la jornada per 
mantenir l’informació d’interés publicada.  
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15- Sobre la difusió a facebook de les finals: 
 No cal difondre per facebook. 
 S’ha de difondre la final.  
 S’ha de difondre la final i si es possible també les 
Semis.  

 
16- Sobre la liquidació de les partides al final de la jornada: 

 S’han de comptar totes les partides i multiplicar-les per 
1’30 per saber quina es la xifra que s’ha de cobrar i 
d’ingressar al compte/caixa. 
 S’han de comptar totes les partides i multiplicar-les per 
1’50 per saber quina es la xifra que s’ha de cobrar i 
d’ingressar al compte/caixa. 
 La liquidació de partides s’ha de cobrar i d’ingressar al 
compte/caixa.  


