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NOTA DE PREMSA 2014-11-19

Benvolgut / Benvolguda,

Us  adjuntem  informació  de  la  Federació  Catalana  de  Dards  (FCD)  corresponent  a  la  Lliga
Catalana de Dards Divisió d'Honor 2014-15:

El proper cap de setmana s'inicia la Lliga Catalana Divisió d'Honor, la competició regular
on participen els principals Clubs de Dards de Catalunya. El vigent campió de la Divisió
d'Honor, el Club Dards Piritoño de Malgrat de Mar, iniciarà contra el CD Goya de Reus
la defensa de la Copa de la Lliga Catalana, que durant tota la temporada romandrà
exposada a la seva seu.

Apart d'aquests dos clubs en aquesta edició també participaran el CD La Xarxa de Puig-
Reig, Palafrugell CD, CD Ripoll, Esplugues CD d'Esplugues de Llobregat, CD Guardiola
de Manresa, el CD Aigüestosses de Llobregat de Sant Andreu de la Barca i l'equip del
CD Olot, el “Lligues Adg.cat”.

La competició es jugarà els dissabtes a les 17:00 hores i cada partit es jugarà a sis sets
individuals i tres sets de parelles, on cada set es jugarà al millor de tres jocs al 501
Doble Out.

Els partits programats per aquesta primera jornada són els següents:
Aigüestoses CD - CD Guardiola
CD La Xarxa - Esplugues CD
CD Piritoño - CD Goya
Lligues Adg.cat - CD Ripoll
Palafrugell CD – lliure

Foto Club Dards Piritoño, de Malgrat de Mar, vigent campió:
http://www.dardscatalunya.cat/script/photo/14143948452014_camp_cat_piritono.jpg

Per ampliar informació de la Lliga Catalana la trobareu jornada a jornada al nou portal dels dards
catalans  www.dardscatalunya.cat on  publicarem  la  prèvia,  els  resultats,  les  classificacions,
estadístiques i fotos.

Per altra banda, si ens feu saber a premsa@dardscatalunya.cat les vostres publicacions sobre els
dards en farem ressò entre tots els clubs i divisions de dards, com també als més de 10.000
visitants mensuals que passen per la nostra web.

Agraint un cop més la difusió de l'esport dels dards, us saludem cordialment, 

Josep Maria Salvadó i Val
President FCD
premsa@dardscatalunya.cat
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