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Benvolgut/da Senyor/a,
Us informem que el proper dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre de 2018 es celebra a Salou
(Tarragonès) el 28è Campionat de Catalunya de Dards.
La competició és organitzada per la Federació Catalana de Dards (FCD) i es convoca en
totes les modalitats esportives. Aquesta competició de dards punta d'acer és la més
important a nivell català i s’hi coronen els Campions Nacionals.
Els campions de Catalunya individuals en homes i dones es classificaran de forma directa
per participar al Masters Mundial, el prestigiós i degà Winmau World Masters 2018 i també
per a participar per al Play-off classifiatori per al Campionat del Món 2018, el World
Professional Darts Championship.
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 trobareu
publicat a la web www.dardscatalunya.cat
Dades de la competició:
SALA DE JOC:
Sala de joc: Saló principal - Hotel Best Cap Hotel
Localització: c/ Cala de la Font, 1 - 43840 Salou (Tarragona)
Localitzar al plànol: https://www.google.es/maps/place/Hotel+Best+Cap+Salou/
ESTACIONAMENT:
Al davant hi ha una zona d'aparcament i en les proximitats hi ha espais d’aparcament.
HORARIS I PROGRAMA DE COMPETICIÓ
Dissabte 13 d'octubre de 2018
A les 10:00h Inscripcions i check-in dels Clubs / escalfament
A les 10:20h Inici del CAMPIONAT NACIONAL DE CLUBS
Finalització aproximada a les 19h.
Diumenge 14 d'octubre de 2018
De 9:30 h. a 10:00 h. Inscripcions i check-in d'esportistes participant / escalfament.
A les 10:00 h. Inici del CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL MASCULÍ I FEMENÍ.
A continuació, CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL JUNIOR
A continuació, CAMPIONAT DE CATALUNYA PARELLES MASCULINES I FEMENINES.
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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).
Junior: 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 13 punts. Es juga segons
l’acta de partit que es lliurarà al començament del torneig. Una PARTIDA / PUNT PER
JUGADOR.
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.
PREMIS
Els guanyadors del Campionat de Catalunya Individual Masculí i Femení obtindran:
El màxim guardó de l'Esport Català, la ‘Medalla dels Campions’. Aquesta medalla va ser
creada per la Unió de Federacions Esportives (UFEC) el 1999 amb l’objecte de reconèixer
els millors esportistes de Catalunya. Cada any, un artista dissenya la nova medalla.
Accés directe a participar al Masters Mundial, conegut com el Winmau World Masters
organitzat per la British Darts Organisation (BDO) i que es celebra al setembre al Regne
Unit, una competició exclusiva on hi participen els campions nacionals de més de 80 països i
els guanyadors dels diferents Oberts que es celebren arreu del món.
Els guanyadors accediran també a disputar el Play-off Classificatori pel Mundial
Professional de Dards, conegut com el World Professional Darts Chalmpionship organitzat
per la Federació Mundial de Dards (WDF) i la BDO, i que es celebra el proper gener a
Londres.
També hi ha Diplomes i beques que es repartiran entre els principals classificats d'ambdues
categories.
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MÉS INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ
Pòster https://www.dardscatalunya.cat/ficheros/image/Campionats%20de%20Catalunya/
2018/2018%20campionat%20catalunya.jpeg
Web de la competició: https://www.dardscatalunya.cat/
Més informació dels Campionats de Catalunya dardscatalunya.cat/campionat-catalunya/
Campions de Catalunya (Hall of fame) https://www.dardscatalunya.cat/campions/
FOTOS
Enllaç fotos Campionat de Catalunya 2017 acció i clubs:
https://www.dardscatalunya.cat/album/5/837/fotos-27-campionat-de-catalunya-2018-salou
Enllaç foto actuals campions de Catalunya: Maria José Gómez i Ricardo Fernández
https://photos.google.com/share/AF1QipOkBH0BO6WNiP6wX-gxKiNeLndikrm2BSREt_PIUnZEmbohzKuMu2kb6Jz9ZQaQQ/photo/
AF1QipOBFM6SRd3KntLV5LWRyYY7Di7e67NE8TdUEc1B?
key=NktlQVdBN1RQNVdvTW5XMlVQdFN5NmI1SjlROGd3
INFORMACIÓ GENERAL 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:
Seguiment de la competició "Ronda a Ronda" a www.dardscatalunya.cat on es publicaran
resultats, fotografies de l'esdeveniment, dels principals esportistes participants i també del
lliurament de premis i trofeus.
Xarxes socials:
Facebook https://www.facebook.com/dardscatalunya.cat/
Twitter: @FCDards https://twitter.com/FCDards
Canal YouTube https://www.youtube.com/user/FedCatDards
Premsa audiovisual:
A nivell de fotografies la FCD en publicarà a les xarxes socials i a la web durant la jornada.
Premsa escrita / digital / fotoperiodisme:
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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,
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.
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 que és de Tarragona.
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 el divendres 12
d’octubre 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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