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NOTA DE PREMSA

3er OPEN DESTÍ WINMAU 2018
Manresa – 20 de Gener de 2018

Benvolgut/da Senyor/a, 

Us informem que la Federació Catalana de Dards (FCD) organitza el dissabte 20 de gener
de 2018 el 3er Open del rànquing Destí Winmau 2018. La prova puntuable del Rànquing de
dards que classifica als millors esportistes per a participar de forma directa al  prestigiós
Masters Mundial de Dards 2018 (el Winmau World Masters) que es celebra al Regne Unit,
una de les competicions més importants del calendari mundial, amb opció de poder disputar
també el Play-off pel Mundial de Dards de Lakeside. 

La  competició  és  organitzada  per  la  Federació  Catalana  de  Dards  (FCD)  amb  la
col·laboració del Club Dards Guardiola de Manresa, amb seu al Bar Rentreé - C/ del Camps
i Fabrés, 10, de Manresa (Bages). 

Aquesta competició està oberta a tots els esportistes, tenint en compte que tots aquells
esportistes que no estiguin federats a travès d'un club, hauran de fer-se la fitxa independent,
per  poder  gaudir  d'aquesta competició organitzada per  la  Federació Catalana de Dards.

Les competicions es regeixen en matèria  competitiva i  disciplinària,  com la  World  Darts
Federation (WDF), de la qual  la FCD n'és membre des del setembre de 2011, i  sota el
Reglament General de Competicions de la Federació Catalana de Dards que hi ha publicat a
la web http://www.dardscatalunya.cat/reglament 

Del  Club  Dards  Guardiola  en  destaquen  diversos  esportistes  com en  Avelino  Almazán,
esportista  amb  més  antiguitat  al  club,  que  ha  assolit  els  quarts  de  final  en  diversos
campionats de Catalunya i que actualment ocupa el 7è lloc a la classificació del rànquing.
Aquest any també hem de destacar en Antonio Moreno, un altre esportista veterà que amb
només cinc  jornades  ja  ha  sumat  dos  tirades  màximes  de  180  punts  millorant  la  seva
estadística personal de la temporada anterior.

Com a esportista local cal tenir l’ull posat sobre Raul Invernon, esportista independent (que
no milita en cap club federat) i que ha arribat a les dues finals dels dos primers puntuables i
ocupa el primer lloc del rànquing empatant a punts amb en Martí Martín. En Raul fou campió
de Catalunya al 2010,
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Per  proximitat,  també comentar  la  presència  de  diversos esportistes  del  Club Dards La
Xarxa de Puig-Reig, el club degà dels dards catalans, on aquest any en Enric Cid s’ha situat
en 4rt lloc del rànquing amb dues proves.

MODALITAT DE JOC 
Individual  mixta:  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,

MÉS INFORMACIÓ 
Anunci de la competició:
http://www.dardscatalunya.cat/competicio/27/821/desti-winmau-2018-3on-opena-la-seu-del-
cd-guardiola-manresa

Classificació actual del Rànquing Destí Winmau 2018
http://www.dardscatalunya.cat/script/photo/1512373781CLASSIFICACIO%20GENERAL
%202018.pdf

Fotos d’arxiu de dards
http://www.dardscatalunya.cat/galeria/

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

PREMSA:
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:
A nivell de fotografies la FCD en publicarà a les xarxes socials i a la web durant la jornada.

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.
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Dades de contacte: 
E-mail: premsa@dardscatalunya.cat 

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; 
i durant tots els dies de competició-. 

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 es requereixi, 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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