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14a CATALUNYA CUP 2023
REGLAMENT DE COMPETICIÓ

DADES PRINCIPALS 
Sala de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE PUIG-REIG 
Localització: Passeig Riera de la Sala, Puig-Reig (Berguedà) 

Dia: dissabte, 25 de MARÇ de 2023
Obertura de portes: 10:00 hores
Ratificació d’equips i sorteig: 10:40 hores
Hora d’Inici: 11:00 hores (no hi ha previst aturar la competició fins a la seva finalització) 

INSCRIPCIÓ 
Import per equip de 70,00 Euros
Forma de pagament: ingrés/transferència al compte de la FCD: Banco Santander IBAN: 
ES10 0049 3079 8628 1428 5006 

Inici inscripció equips d’esportistes federats (més del 80% dels esportistes federats): 
Dimarts 14 de febrer de 2023
Inici inscripció equips amb esportistes NO federats: diumenge 26 de febrer de 2023

Formulari d’inscripció: S'ha de complimentar el llistat amb  tots els esportistes de l'equip, 
amb nom, cognoms i número de llicència, si s’escau, i adjuntar foto/pdf del comprovant de 
pagament al FORMULARI INSCRIPCIÓ   aquí  . 
Si el pagament no arriba abans del 21 de març, no es tindrà en compte la inscripció.
Fi d'inscripció: dijous 20 de març a les 23:59h

PREMIS 
Entre 8 i 16 equips participants:
1er: 40% de les inscripcions, 2on: 20% de les inscripcions, 3er: 10% de les inscripcions.

Amb 17 o més participants:
1er: 25% de les inscripcions, 2on: 15% de les inscripcions, 3er (x2): 10% de les inscripcions i
5è (x4): 70,00 € de les inscripcions.

Exemple taula de premis amb 10, 16, 20 i 25 equips participants:

Part. Lloc % premi Premi Import Total Part. Lloc % premi Premi Import Total 

10 1er 40,00% 280,00 € 280,00 € 16 1er 40,00% 448,00 € 448,00 €

10 2on 20,00% 140,00 € 140,00 € 16 2on 20,00% 224,00 € 224,00 €

10 3er x2 10,00% 70,00 € 140,00 € 16 3er 10,00% 112,00 € 224,00 €

80,00% Total Premis 560,00 € 80,00% total premis 896,00 €
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Part. Lloc % premi Premi Import Total Part. Lloc % premi Premi Import Total 

20 1er 25,00% 350,00 € 350,00 € 25 1er 25,00% 437,50 € 437,50 €

20 2on 15,00% 210,00 € 210,00 € 25 2on 15,00% 262,50 € 262,50 €

20 3er x2 10,00% 140,00 € 280,00 € 25 3er x2 10,00% 175,00 € 350,00 €

20 5e x4 5,00% 70,00 € 280,00 € 25 5e x4 4,00% 70,00 € 280,00 €

80,00% total premis 1.120,00 € 76,00% total premis 1.330,00 €

PARTICIPANTS 
La “CATALUNYA  CUP” es un torneig obert a tots els esportistes en format d’equips mixtes 
(mínim una esportista femenina). 
Hi poden participar esportistes sense llicència en vigor de la FCD de la temporada en curs, 
que podran formalitzar la seva alta fins 6 dies posteriors a la competició. 

La participació màxima establerta és de 16 equips. Aquest límit vindrà determinat per les  
condicions de l’espai que aculli la competició i podrà ser ampliat, si la organització ho creu 
oportú, sempre preservant que es garanteixi espai suficient per la convivència de tots els 
esportistes participants. 

SISTEMA DE JOC 
1. Els equips seran mixtes i estaran formats per un mínim de 6 esportistes. 

2. Un d’aquests esportistes és necessari que sigui dona obligatòriament.

3. Els equips participants estaran dividits en grups i jugaran entre ells en sistema Round 
Robin. Si la inscripció és de 10 equips o menys, es farà un únic grup. En cas d’11 o més 
equips es farà amb 2 o més grups.

4. En el cas d’haver mes d’un grup, els primers classificats de cada grup jugaran la fase final
a KO directe creuant-se per sorteig. En funció de la participació, s’establirà un quadrant final 
de 4, 8, 12 o 16 equips.

ACTES I DISPOSICIONS DE JOC 
5. 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.

6. En tots els partits serà obligatori l’alineació de mínim UNA JUGADORA.

7. Un/a jugador/a de reserva deurà de ser alineat obligatòriament al següent partit que no ha
jugat. En els equips de 7 o més esportistes, el mínim és realitzar un canvi per partit. Aquesta
norma es aplicable durant tot el desenvolupament de la competició Round Robin.

8. El sistema de joc per tot el campionat serà, 501 sortida lliura, acabament en doble o doble
diana, 501 Double Out. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. Les alineacions no podran ser canviades una vegada registrades a l’acta del partit, 
no podent realitzar cap modificació durant el partit. 

12. Es jugarà cada partit al millor de 25 jocs (13 jocs -legs- guanyats), tot seguint 
estrictament l’ordre de joc establert en l’acta del partit.

13. El partit es jugarà en dues o més dianes, segons s’informi abans de l’inici del partit. En 
una diana s’encarregarà d’apuntar un equip i en l’altre el rival, fins al final de l’enfrontament. 

14. Els esportistes disposaran de 9 dards (tres llançaments) d’escalfament abans de jugar 
un partit.

15. Mentre es juga el primer joc, els esportistes que juguen el següent punt hauran d’estar 
preparats per entrar a jugar el seu joc immediatament un cop finalitzi el punt anterior, per 
minimitzar el temps d’espera entre joc i joc. 
Cal tenir en compte que dos minuts de demora a cada joc allargarà en excés la durada del 
partit (2 minuts x 25 jocs = 50 minuts de demora) i conseqüentment perjudica la durada de 
tota la competició. 

16. El guanyador de la lligueta (Round Robin) serà l’equip que tingui millor diferencial positiu 
entre partides (legs) guanyades i perdudes.

17. 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.

IRREGULARITATS I SANCIONS DEL TORNEIG 
A) Inici de partit. 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 / joc, 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.
La organització es reserva el dret de sancionar per reiteració l’equip que es demori en l’inici 
de cada partit /punt. restant punts a l’equip o bé donant els punts per perduts.

B) Als equips es lliurarà un retolador i un esborrador, que hauran de ser retornats al final de 
la jornada. L’organització es reserva el dret de restar punts o eliminar de la competició 
l’equip que no retorni  el material lliurat o que no sigui curós amb les dianes de joc. 
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En cas que es compti amb anotació a travès d’un suport electrònic es tindrà cura de l’aparell 
a utilitzar.

C) 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.

D) A la segona “no presentació” es procedirà a la desqualificació de l’equip. Tots els 
resultats dels partits que hagi disputat passaran a 0-0. 

E) Tots els equips tindran un responsable que serà l’únic interlocutor amb l’organització, 
envers a qualsevol aclariment, reclamació o suggeriment sobre el torneig.

F) 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 7 de gener de 2023
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