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Benvolgut Senyor/a,
 
Us informem que el proper dia 23 de juliol de 2016 la Federació Catalana de Dards organitza a
Esplugues de Llobregat la Catalunya Cup de Dards 2016.
 
Aquesta competició de dards punta d'acer es caracteritza pel seu format de joc, en equips mixtes,
essent obligatori que com a mínim hi hagi una jugadora femenina de titular en tots els partits.

La competició és oberta a tots els esportistes, que poden estar federats o no. La finalitat es passar
un bon dia de dards, sense parar de jugar, competir i mostrar el nostre esport als que, coneixent-lo,
no participen en competicions reglades. 

Dades de la competició:

SALA DE JOC:
Seu: Club Dards El Barrio Navàs
Localització: c/ Germans Arnalot, 7  (entrar per Passatge Núm. 124) -  08670 Navàs (Bages) 
Entrada al recinte: lliure / gratuït

ESTACIONAMENT: 
Al mateix carrer Germans Arnalot o proximitats trobareu lloc per aparcar, és un poble amb carrers
amples i amb zona d'aparcament totalment gratuït i on en cap de setmana sempre hi ha lloc lliure.
Al passeig circumval·lació hi ha el camp de futbol amb aparcament i en tot el carrer podreu aparcar
amb facilitat. 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓ, HORARIS I SISTEMA DE JOC:
Dissabte 23 de juliol de 2016
11:00 h. – Inici de la competició. Aproximadament: 18h – Semifinals i final
20:00 h. aproximadament – Fi del torneig

La competició es juga al 501 sortida oberta i tancament en doble o doble diana.

El sistema de joc: 
a) Els equips seran mixtes i estaran formats per 6 esportistes com a mínim.
b) Un d’aquests esportistes deurà de ser dona obligatòriament.
c) Els equips participants estaran dividits en grups i jugaran entre ells en sistema Round Robin,  tots
contra tots
d) Els dos primers classificats de cada grup (en el cas de d’haver mes d’un grup), jugaran La fase
final a KO directe.
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Actes y ordre de joc:
e) El capità de l’equip alinearà a 5 (cinc) jugadors i  els assignarà un numero o lletra, segons li
correspongui pel sorteig a cadascú dels equips.
f) En tots els partits serà obligatori l’alineació de mínim UNA JUGADORA (inclòs semifinals i final).
g)  En el  supòsit  de  que només tinguessin  un jugador  de reserva,  aquest deurà de ser  alineat
obligatòriament  al  següent  partit  que  no  ha  jugat.  Aquesta  norma  es  aplicable  durant  tot  el
desenvolupament de la competició Round Robin.
h) El sistema de joc per tot el campionat serà, 501 sortida lliura, acabament en doble. (501 D.O.).
i) Es jugarà al millor de 25 partides (13 legs - partides guanyades), tot seguint estrictament l’ordre
de joc establert en l’acta del partit.
j) 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.
k) Els apuntadors de les partides seran els mateixos jugadors dels equips implicats que no estiguin
jugant en aquell moment.
l) Les alineacions no podran ser canviades una vegada inscrites en l’acta del partit, no podent fer
cap canvi de jugadors ni posició de joc establerta al complimentar l’acta.

PARTICIPACIÓ:
Hi participen principalment els equips formats pels clubs que han participat a la Lliga Catalana. El
màxim nombre d’equips participants permesos en aquesta edició és de setze,  per un tema de
limitació d’espai. Informació de registre/inscripció a la web de la FCD.

PREMIS:
Tots els equips participants rebran un diploma i els quatre equips semifinalistes rebran amés una
beca econòmica en forma de percentatge d'inscripció en funció de la seva posició.

INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ
Pòster: http://www.dardscatalunya.cat/ficheros/image/Campionats%20de
%20Catalunya/2016/2016catcup_g_k.jpg

Anunci oficial: http://www.dardscatalunya.cat/competicio/3/513/catalunya-cup-2016

Fotos: Clubs Dards Aigüestoses, vigent campió: 
https://lh3.googleusercontent.com/Bocv3fNy9CUdKUniOy57eImGKw3R2m_gTAuWQu0JsAtO14n2
zE3NqBeo2t-3S5P_uCoZf-maTHqc=w1459-h969-no

Galeria de fotos: 
https://photos.google.com/share/AF1QipNoEHWGXNKvCpXq9qiVqfCYe5kEa3ud_W1BGTyeYUJKUJv
BGD3XQqpdPaZ4t7vQdw?key=WlJBMnl4Rm9sVlZNdTdRdnkwMjlYckY3VEx1MVR3
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INFORMACIÓ DE L'ESPORT DELS DARDS:
A www.dardscatalunya.cat trobareu tota la informació bàsica de l'esport dels dards (veure enllaç al
menú principal)  on trobareu una petita introducció als dards, història i terminologia de l'esport. 

Tota la informació publicada d'edicions anteriors sobre la competició:
http://www.dardscatalunya.cat/competicions/3/0

RESULTATS I PREMSA:
Un cop finalitzada la competició es publicarà el resultat oficial a www.dardscatalunya.cat

Xarxes socials: A les xarxes socials Facebook i Twitter es publicaran breus comentaris sobre el 
desenvolupament de la competició:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Federaci%C3%B3-Catalana-de-
Dards/391189814406566
Twitter: @FCDards  https://twitter.com/FCDards

Premsa audiovisual:  No es podran utilitzar  focus o punts de llum durant la competició, ja que
poden molestar la concentració dels esportistes. 

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, de 10h a 11h. Es disposarà
d’espai extern per a enregistrar entrevistes i altres.

Webgrafia/documentació: Es publicarà durant els dies previs a www.dardscatalunya.cat
 
Dades de contacte:
@   premsa@dardscatalunya.cat
Telf. Sr. Josep Maria Salvadó  núm. 609234740

Disponible de 13:30h a 15:00h i de 19:00h a 22:00h
Dissabte 23 de juliol 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. 
 
Esperant que aquesta informació sigui d’interès per al vostre mitjà, us saludem cordialment,

Dept. Premsa 
Federació Catalana de Dards
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