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Barcelona, setembre de 2015

SALA DE JOC:
Pavelló d'Esports de Puig-Reig
Localització: Passeig Riera de la Sala, s/n de Puig-Reig (Bergadà)
Localitzar al plànol: https://goo.gl/maps/azSpnRqSikt

ESTACIONAMENT: 
Al davant hi ha una zona d'aparcament, és habitual que hi hagi lloc per estacionar.

HORARIS I PROGRAMA DE COMPETICIÓ:
Dissabte 3  d'octubre de 2015
A les 10:00h Inscripcions i check-in dels Clubs
A les 10:20h Inici del 25è CAMPIONAT NACIONAL DE CLUBS
Al finalitzar lliurament de premis
 
Diumenge 4 d'octubre de 2015
De 9:30 h. a 10:00 h. Inscripcions i check-in d'esportistes participants.
A les 10:00 h. Inici del 25è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL MASCULÍ 
A les 11:00h Inici del 25è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL FEMENÍ
A continuació 25è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PARELLES MASCULINES I FEMENINES.
Al finalitzar lliurament de premis

MODALITAT DE JOC
Individual / parelles masculí: 501 començament obert i acabant en doble (501 DO). Quadrant K.O.
directe als millors de set partides (quatre guanyades) en totes les rondes fins a la final que es jugarà
al millor de 9 partides (cinc guanyades).

Individual / parelles femení: 501 començament obert i acabant en doble (501 DO). Quadrant K.O.
directe a la millor de cinc partides (tres guanyades) en totes les rondes, excepte la final que es jugarà
a la millor de set jocs (quatre guanyades).

Clubs: 501 començament directe i acabant en doble. Round Robin d’equips. Sistema de joc: Equip
de 5 esportistes. Guanya el partit l’equip que arribi primer a 10 punts. Es juga segons l’acta de partit
que es lliurarà al començament del torneig. Una PARTIDA / PUNT PER JUGADOR. En cas d’empat
al final dels 18 punts, cada club triarà una parella de jugadors i es jugaran la victòria final a una
partida al 501 Doble Out.

Guanya el Campionat l’equip amb més partits guanyats, en cas d’empat guanyarà el club amb millor
diferencia de partides guanyades perdudes,  si  persisteix  l’empat,  l’average particular  decidirà les
posicions finals.
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PREMIS

CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL MASCULI (Participació mínima 16 esportistes):
* Guardó Campió de Catalunya, Inscripció al Winmau Masters i 40% percentatge recaptació.
* Subcampió de Catalunya Individual masculí: Diploma i 20% percentatge recaptació.
* 3er i 4t classificat Individual masculí: Diploma i 10% percentatge recaptació

CAMPIONA DE CATALUNYA INDIVIDUAL FEMENI (Participació mínima 8 esportistes):
* Guardó Campiona de Catalunya, Inscripció al Winmau Masters i 40% percentatge recaptació.
* Subcampiona de Catalunya Individual femení: Diploma i 20 % percentatge recaptació.
* 3a i 4a classificada Individual femení: Diploma i 10 % percentatge recaptació.

CAMPIÓ DE CATALUNYA PARELLES MASCULINES (Participació mínima 10 parelles):
* Guardó Campions de Catalunya i 40% percentatge recaptació.
* Subcampions de Catalunya Parelles masculines: Diploma i 20% percentatge recaptació.
* 3er i 4t classificats parelles masculines: Diploma i 10 % percentatge recaptació

CAMPIONES DE CATALUNYA PARELLES FEMENINES (Participació mínima 6 parelles):
* Guardó Campiones de Catalunya i 40% percentatge recaptació.
* Subcampiones de Catalunya parelles femenines: Diploma i 20 % percentatge recaptació.
* 3as i 4as classificades parelles femenines: Diploma i 10 % percentatge recaptació

CAMPIÓ DE CATALUNYA PER CLUBS (mínim 6 clubs):
* Guardons Campions de Catalunya i 40% percentatge recaptació.
* Subcampió de Catalunya per Clubs: Diploma i 20 % percentatge recaptació.
* 3er i 4t classificats per Clubs: Diploma i 10 % percentatge recaptació

PREUS INSCRIPCIONS AL 25è CAMPIONAT DE CATALUNYA 2014
CAMPIONAT INDIVIDUAL MASCULI / FEMENI 15’00 €
CAMPIONAT PARELLES MASCULI / FEMENI 30’00 €
CAMPIONAT NACIONAL DE CLUBS 60’00 €

Preinscripció: via adreça electrònica a administracio@dardscatalunya.cat

Les competicions estan obertes a tots els esportistes federats amb fitxa en vigor de la FCD. Els
esportistes que no estan federats podran adquirir els drets federatius per aquesta competició segons
es detalla a continuació:

Individual i parelles: els esportistes podran abonar la seva fitxa abans de la inscripció al torneig. La
llicència d'esportista independent és de 25,00 euros.

Torneig de clubs: només podran participar els clubs i esportistes amb llicencia federativa en vigor que
hagin estat inscrits en temps i forma a la darrera Lliga Catalana. Es a dir, els esportistes que no van
ser inscrits a la Divisió d'Honor FCD, només podran jugar en la modalitat individual i parelles, després
d'abonar els drets federatius, en cas que no tinguin fitxa en vigor i la inscripció corresponent.

La competició es durà a terme sota el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana
de Dards que hi ha publicat a la web http://www.dardscatalunya.cat/reglament
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MÉS INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ
Pòster http://www.dardscatalunya.cat/script/photo/14430828162015%20Campionat%20de
%20Catalunya.jpg

Presentació: http://www.dardscatalunya.cat/competicio/3/352/25-campionat-de-catalunyainformacio-i-
inscripcions

Web de la competició: http://www.dardscatalunya.cat/index/

Més informació sobre els Campionats de Catalunya: http://www.dardscatalunya.cat/campionat-
catalunya/

 
INFORMACIÓ DE L'ESPORT DELS DARDS:
A www.dardscatalunya.cat trobareu tota la informació bàsica de l'esport dels dards (veure menú de
l'esquerra) on trobareu una petita introducció als dards, història i terminologia de l'esport.  

PREMSA:
Seguiment de la competició "Ronda a Ronda" a www.dardscatalunya.cat
Un cop més,  el  departament  de  premsa de la  FCD,  informarà Ronda  a  Ronda  l'evolució  de la
competició, com ja es fa en les principals competicions de dards que organitzem. Un article que es
publicarà  al  portal  de  la  Federació  i  on trobareu  resultats,  fotografies  de  l'esdeveniment,  dels
principals esportistes participants i també del lliurament de premis i trofeus. 

En cas de dificultats tècniques en el  servei  de connexió a Internet,  al  finalitzar  la competició es
publicarà tota la informació al portal de la Federació www.dardscatalunya.cat.

Xarxes socials:
A les xarxes socials Twitter i Facebook es publicaran breus i informació diversa:
Facebook: https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3-Catalana-de-Dards...
Twitter: @FCDards https://twitter.com/FCDards
 
Premsa audiovisual:
Lamentem informar que les limitacions de la nostra Federació ens impossibiliten poder fer-los arribar
un vídeo de la competició el mateix dia.
A nivell de fotografies les trobareu a la web i xarxes socials durant la jornada.

Premsa escrita / digital / fotoperiodisme:
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 alguns moment molt puntuals.

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.
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Dades de contacte:
@   premsa@dardscatalunya.cat
m    Mr. Josep Maria Salvadó  núm. 609 234 740
Disponible de 13:30h a 15:00h i de 19:15h a 22:00h
Dies de competició disponible des de les 9:00h

Restem a la seva disposició per a més informació que requereixin, com també assessorament per als
seus reportatges i difusió.  

Si  ens feu arribar a  premsa@dardscatalunya.cat la informació de les vostres publicacions i/o els
enllaços, des de la Federació en farem difusió a la nostra web i xarxes socials, com a d'altres web
especialitzades i ho adjuntarem al dossier de premsa final.
 
Esperant que aquesta informació sigui d’interès per al vostre mitjà, us saludem cordialment,

Josep Maria Salvadó Val
President
Federació Catalana de Dards
premsa@dardscatalunya.cat
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