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DOSSIER DE PREMSA 
 

9th CATALONIA OPEN DARTS 
i 

FCD ANNIVERSARY OPEN 2021 
 

Calella, Barcelona 4-5 de setembre de 2021 
 
 

 
Benvolgut Senyor/a,  
 
Us informem que el proper dia 4 i 5 de setembre de 2021 la Federació Catalana de Dards 
(FCD) organitza a Calella, Maresme, dues competicions internacionals que s’han convertit 
en un referent al calendari mundial per atreure als millors esportistes del món. 
 
PRESENTACIÓ:  
El Catalonia Open Darts, arriba a la 9a edició i el FCD Anniversary Open 2021 serà ja la 6a 
edició. Ambdues competicions són internacionals, puntuables per al Rànquing Mundial de 
Dards, punta d'acer, de la World Darts Federation (WDF - la Federació Mundial de Dards) i 
classificatori per al Masters Mundial i puntuable per al Campionat del Món Individual. 
 
El Catalonia Open Darts és competició de dards més important que es celebra a Catalunya i 
a tota la Península Ibèrica, per l'alt nombre de participació, per la gran quantitat i qualitat 
d'esportistes forans que atreu. Una cita ja consolidada al calendari mundial de centenars 
d’esportistes 
 
Les dues competicions classifiquen els campions, femení i masculí, de forma directa, per a 
participar al Masters Mundial de Dards, el WDF World Masters.  I els 16 millors classificats 
masculins i les 8 millors jugadores sumen punts per al rànquing mundial classificatori per al 
Mundial de Dards, el WDF World Darts Championship. 
 
DADES DE LA COMPETICIÓ 
SALA DE JOC: 
Fàbrica Llobet-Gurí Carrer de Sant Jaume, 339 - 08370 Calella (Maresme) 
 
ESTACIONAMENT: 
Al davant hi ha una zona d'aparcament, en cas d'estar complert als carrers adjacents i 
propers és habitual que hi hagi lloc per estacionar. 
 
FORMAT DE JOC, HORARIS I PROGRAMA DE COMPETICIÓ:  
La competició juga al 501 sortida oberta i tancament en doble o doble diana. El format és 
Open a ko directe. 
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9th CATALONIA OPEN 2021 
Saturday, 4th Septemder 2021 
10:30 h. – Chek-in closing time. 
11:00 h. – Starts Men Singles tournament 
First Round to Semi Finals (included) Best of 7 legs (First to 4) 
FINAL best of 9 (First to 5)  
 
12:00 h. – Starts Ladies Singles Tournament 
First Round to Final (included) Best of 7 legs (First to 4)  
19:30 h. – End of the tournament (aproximadament) 
 
FCD ANNIVERSARY OPEN 2021 
Sunday, 5th  September 2021 
10:30 h. – Check-in closing time. 
11:00 h. – Starts Men Singles tournament 
First Round to Semi Finals (included) Best of 7 legs (First to 4) 
FINAL best of 9 (First to 5)  
 
12:00 h. – Starts Ladies Singles Tournament 
First Round to Finals (included) Best of 7 legs (First to 4)  
19:30 h. – End of the tournament (aproximadament) 
 
 
PARTICIPACIÓ:  
El creixement en la participació experimentat en les darreres edicions no es repetirà en 
aquest any, marcat per les restriccions de la Covid-19, tant d’aquí i com dels diversos països 
d’origen dels esportistes participants, suposant un descens important en la participació 
d’entorn al 40% respecte el 2019 (any de topall històric) i del 25% respecte el 2018. 
 
Malgrat això, a la cita hi haurà esportistes arribats de 18 països diferents, d’Anglaterra, els 
Països Baixos i Bèlgica, que són els principals dominadors en aquest esport. Però també 
s’hi donen cita esportistes arribats de Gibraltar, Espanya, França, Itàlia, Suècia, Escòcia, 
Gal·les, Irlanda, Polònia, Alemanya, Letònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, i Dinamarca, als 
que s’hi afegeixen també els esportistes locals catalans com a la delegació més nombrosa.  
 
La proliferació de diversos esportistes del Top100 mundial, tant en el quadre masculí com en 
el femení, s’ha reduït notablement en aquesta edició, no obstant això es comptarà amb la 
presencia d’alguns d’ells.   
 
CATALONIA OPEN DARTS Hall of Fame 
Campions 
 
Més informació dels guanyadors, finalistes i participació al portal de la Federació a l’enllaç 
següent: https://www.dardscatalunya.cat/hall-of-fame/ 
 

https://www.dardscatalunya.cat/hall-of-fame/
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INFORMACIÓ ADICIONAL DE LA COMPETICIÓ  
 
Web oficial: www.dardscatalunya.cat 
Noticies de la competició: https://www.dardscatalunya.cat/noticies-open/ 
Informació bàsica de l'esport dels dards, una petita introducció als dards, història i 
terminologia de l'esport: https://www.dardscatalunya.cat/diana/ 
 
PREMSA:  
Seguiment de la competició a www.dardscatalunya.cat Un cop més, el departament de 
premsa de la FCD, informarà de l'evolució de la competició, com ja es fa en les principals 
competicions de dards que organitzem. En aquesta apartat de trobareu resultats, fotografies 
de l'esdeveniment, dels principals esportistes participants i també del lliurament de premis i 
trofeus. 
 
Xarxes socials:  
Facebook https://www.facebook.com/dardscatalunya.cat/ 
Twitter: @FCDards https://twitter.com/FCDards 
Canal YouTube https://www.youtube.com/user/FedCatDards 
 
Premsa escrita / digital / fotoperiodisme / audiovisual:  
Durant la jornada publicarem fotos a les nostres xarxes socials. Cal tenir en compte que 
durant la competició no es poden utilitzar ni flash, ni focus de llum, ja que entorpeixen 
la concentració dels esportistes. Només es podrà utilitzar suport de llum durant l'escalfament 
dels esportistes, després de l'obertura de portes, i un cop iniciada la competició de forma 
ocasional en algun moment molt puntual. Un cop iniciada la competició, es facilitaria l'accés 
a la diana principal, si estigués disponible, per utilitzar-lo per a les entrevistes i recull 
d'imatges gràfiques. No es disposarà de sala de premsa. 
 
Per entrevistes i més informació us deixem el contacte del president de la Federació 
Catalana de Dards. Contacte President: Sr. Josep Maria “Tito” Salvadó 
Telf 609 23 47 40 -Disponible de dilluns a divendres 13:30h a 15:00h i de 18:30h a 22:00h -. 
Bústia de contacte: E-mail: premsa@dardscatalunya.cat  
Si ens informeu de les vostres publicacions i/o ens feu arribar els enllaços, des de la 
Federació en farem difusió a la nostra web i xarxes socials.  
 
Restem a la seva disposició per a més informació que requereixin, com també 
assessorament per als seus reportatges i difusió.  
 
Esperant que aquesta informació sigui d’interès per al vostre mitjà, us saludem cordialment,  
 
Josep Maria Salvadó 
president  
Federació Catalana de Dards 
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