FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
Carrer Guipúscoa, 23-25 4t.A
08018 Barcelona
www.darscatalunya.cat
fcd@dardscatalunya.cat

11a CATALUNYA CUP 2018
REGLAMENT
DADES PRINCIPALS
Seu: Centre Cultural Eudald Graells
Localització: Passeig Sant Joan, 1 - 17500 Ripoll (Ripollès)
Dia: dissabte 11 de Març de 2017
Obertura de portes: 10:00 hores
Ratificació d’equips i sorteig: 10:40 hores
Hora d’Inici: 11:00 hores
INSCRIPCIÓ
Import per equip de 70,00 Euros
Forma de pagament: mitjançant transferència al compte de la FCD
Banco Santander IBAN: ES10 0049 3079 8628 1428 5006
Fi d'inscripció: dijous, 8 de març de 2018 a les 23:59h
S'ha d'enviar comprovant de pagament i llistat de tots els esportistes de l'equip amb
nom i cognoms via correu electrònic a fcd@dardscatalunya.cat
PREMIS
Campió: 40% de les inscripcions
Sots Campió: 20% de les inscripcions

Semi finalistes: 10% de les inscripcions
PARTICIPANTS
La “CATALUNYA CUP” es un torneig obert a tots els esportistes en format d’equip,
amb un màxim establert en 16 equips (No és necessari tenir fitxa en vigor de la de la
FCD).
SISTEMA DE JOC
a) Els equips seran mixtes i estaran formats per 6 esportistes com a mínim.
b) Un d’aquests esportistes deurà de ser dona obligatòriament.
c) Els equips participants estaran dividits en grups i jugaran entre ells en sistema
Round Robin.
d) En el cas d’haver mes d’un grup, els dos primers classificats de cada grup jugaran
la fase final a KO directe creuant els primers amb el segon de l’altre grup.
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ACTES I ORDRE DE JOC
e) El capità de l’equip alinearà a 5 (cinc) esportistes i els assignarà un numero o
lletra, segons li correspongui pel sorteig a cadascú dels equips.
f) En tots els partits serà obligatori l’alineació de mínim UNA JUGADORA.
g) Un/a jugador/a de reserva deurà de ser alineat obligatòriament al següent partit
que no ha jugat. Aquesta norma es aplicable durant tot el desenvolupament de la
competició Round Robin.
h) El sistema de joc per tot el campionat serà, 501 sortida lliura, acabament en doble,
501 Doble Out.
i) Es jugarà al millor de 25 partides (13 legs - partides guanyades), tot seguint
estrictament l’ordre de joc establert en l’acta del partit.
j) Quan siguin demanats a taula els responsables dels equips, deuran de lliurar les
alineacions dels seus jugadors, i començar el partit en un temps màxim de 5 minuts.
k) Els apuntadors de les partides seran els mateixos integrants dels equips implicats
que no estiguin jugant en aquell moment, i seran els responsables de comunicar les
incidències en el moment de produir-se a la taula de control.
l) Les alineacions no podran ser canviades una vegada registrades a l’acta del partit,
no podent realitzar cap modificació durant el partit.
IRREGULARITATS I SANCIONS DEL TORNEIG
1. Passats els cinc minuts, si un o varis esportistes d’un equip no s’han presentat a
la línia de tir per començar el seu partit, s’avisarà al Jutge Principal del Torneig, que
farà constar la incidència i donarà per perdudes aquestes partides als infractors. El
partit continuarà amb la resta de partides
.
2. En el cas que tot l’equip no es presenti a la línia de tir a l’hora de jugar, se li donarà
el partit per perdut per 13-0, al que se li afegirà una penalització de 13 punts al seu
compte total de punts assolits a la primera fase (Round Robin) i la pèrdua del partit i
premi a la fase final.
3. A la tercera “no presentació” es procedirà a la desqualificació de l’equip. Tots els
resultats dels partits que hagi disputat passaran a 0-0
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4. El guanyador de la lligueta (Round Robin) serà l’equip que tingui millor diferencial
positiu entre partides (legs) guanyades i perdudes.
5. En el cas d’empat entre dos equips o més, es tindrà en compte la quantitat de
PARTITS guanyats. Si continués l’empat es tindrà en compte els resultats dels seus
encontres particulars.
6. Tots els equips tindran un responsable que serà l’únic interlocutor amb
l’organització, envers a qualsevol aclariment, reclamació o suggeriment sobre el
torneig.
7. Qualsevol diferencia de criteri o dubte que no hi sigui reflectida en aquest
reglament, serà sancionada per l’organització del torneig. Les decisions de
l’organització son inapel·lables.
La inscripció en aquest torneig implica l’acceptació d’aquest reglament.

Barcelona, a 9 de febrer de 2018

Federació Catalana de Dards - núm. De Registre C.C.E. 6.324 de data 04.05.1990
NIF.- G59327908

