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INFORMACIÓ LLIGA CATALANA: DIVISIÓ D'HONOR 2015-16

Celebrada la Assemblea Extraordinària FCD del 8-nov-2015, han quedat definit els detalls de les
competicions regulars de la LLIGA CATALANA 2015-16.

EQUIPS: formats per un mínim de 6 esportistes masculins i/o femenins.
Els equips que no estiguin constituïts com a club de dards, per participar a la competició,  hauran de
legalitzar-se  com a  tal  (veure  guia  pràctica  per  l'alta  d'un  club  a  http://www.dardscatalunya.cat/altes-
clubs/) o bé realitzar la inscripció a través d'un club ja federat amb els drets en vigor. 

INSCRIPCIÓ: Oberta fins el diumenge 22 de novembre de 2015.
El Club/equip que no hagi fet el pagament dels seus drets NO podrà participar a la Lliga Catalana.
Fulla d'inscripció:

INICI: 28 de novembre 2015. 
Els Clubs/equips que no hagin fet efectives les taxes corresponents NO podran iniciar la competició.

TAXES COMPETICIONS 2015-16: 
Quota/Inscripció anual de Club: 40,00 Euros.
Inscripció temporada 2014-2015 per Equip: 40,00 Euros. (un Club podrà inscriure tants equips com formi,
abonant una única quota de club i tantes com equips formi).

LLICÈNCIES ESPORTISTES FCD: 
Fitxa Federada 2015-16 mitjançant un Club Federat amb els drets en vigor: 25,00 Euros.
Es podran donar d'alta esportistes fins el dia de la última jornada de la primera volta de la Lliga Catalana
llur data quedi fixada al calendari oficial. Més informació aquí: http://www.dardscatalunya.cat/llicencies/

FORMAT DE JOC: Divisió d'Honor: serà l'establert en els Estatuts de la FCD: 9 punts: sis en partides
individuals i tres de parelles, cada punt es juga a un set al millor de 3 jocs al 501 Doble Out.

PREMIS: Divisió d'Honor: igual que en la temporada anterior, es determinarà una beca fixa per a cada
participant  i  una  altre  que  anirà  en  funció  dels  jocs  guanyats  en  cada  jornada  de  Lliga.  Divisió  de
Tarragona:  en  funció  de  la  participació  es  determinaran  els  premis,  que  aniran  en  proporció  a  la
participació. 

ALTRES COMPETICIONS REGULARS: DESTÍ WINMAU 2015
Novetats aprovades per l'Assemblea: aquest any hi haurà 8 puntuables (els Clubs de la Divisió d'Honor
tindran preferència per acollir opens).
Per a fomentar una major participació el preu es redueix a 10 Euros/Open.
Aquesta edició puntuaran els 7 millors resultats d'entre 8 puntuables.
Premis:  els  tres  millors  esportistes  i  la  millor  jugadora  obtindran la  classificació  al  Masters  Mundial.
Beques: els esportistes que hagin participat a 7 puntuables o més optaran a beca per a participar  al
Catalonia Open.
Primer Open es celebrarà el dissabte 19 Desembre 2015 a les 16h. Els següents no podran coincidir amb
una data on hi hagi Open del Rànquing WDF i BDO Western Europe. El calendari definitiu es publicarà
després del 22 de novembre, un cop tancada la inscripció de Lliga. Més endavant s'ampliarà la informació
a www.dardscatalunya.cat. 

La Junta Directiva

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

http://www.dardscatalunya.cat/llicencies/
http://www.dardscatalunya.cat/altes-clubs/
http://www.dardscatalunya.cat/altes-clubs/

