
XVIII MEDITERRANEAN CUP
MEDCUP 2019

Dossier de Premsa



Benvolgut/da, 

Des de la Federació Catalana de Dards us informem que entre el dia 8 i 11 de maig de 2019
organitzem a Salou, Tarragonès, la MEDCUP 2019.

PRESENTACIÓ 
La  Mediterranean  Cup  és  un  campionat  de  dards  internacional  on  hi  participen  les
seleccions de les Federacions de Dards banyades pel  Mediterrani  i  reconegudes per  la
World Darts Federation (WDF - la Federació Mundial de Dards). La MEDCUP no només
promou l'esport dels dards i els valors de l’esport, sinó que, sobretot, promou l'amistat entre
els esportistes i nacions participants.

La MEDCUP es va celebrar per primer cop l’any 2000 i al principi era una competició anual,
però des de 2015 s’ha convertit en una cita bianual. Aquest any arriba a la 18a edició

La MEDCUP 2019 es convertirà en la primera competició d’equips nacionals de dards que
s'organitza a Catalunya. Un símptoma inequívoc de la bona imatge i sintonia que es té de
Catalunya i de la Federació a nivell internacional.

L'esdeveniment es celebrarà a l'Hotel Best Cap Salou, amb els seus salons arran de mar
que combinaran a la perfecció la competició i el descans dels quasi cent esportistes que hi
participaran.

L’idioma oficial de la competició és l’anglès, el mateix que amb totes les competicions de la
WDF. La diana oficial és la Winmau Blade 5, diana homologada per la federació Mundial de
Dards.

PARTICIPACIÓ
Un total de 8 seleccions són les que prendran part de la XVIII MEDCUP, igualant la màxima
participació d’aquest esdeveniment internacional.

Seleccions  participants:  Xipre,  Espanya,  França,  Gibraltar,  Malta,  Romania,  Turquia  i
l’amfitriona, Catalunya. 

Per  primera  vegada  en  una  MEDCUP  es  comptarà  amb  la  presència  d’Espanya.  El
combinat  espanyol  no  havia  estat  mai  convocat  per  participar-hi  en  cap  de  les  disset
edicions anteriors. Que la seva estrena en aquesta competició sigui a Catalunya no deixa de
ser una anècdota i una mostra més que els valors de l’esport català estan per sobre de tot.



Les seleccions que hi prenen part estaran formades per 4 esportistes la dels homes i per 2
esportistes  les  dones.  La  proliferació  dels  millors  esportistes  nacionals,  alguns  d’ells
esportistes del Top100 mundial, tant en el quadre masculí com en el femení, doten de més
prestigi aquesta competició.

Els partits es juguen en gènere masculí i femení, per separat, proclamant un campió absolut
en cada gènere.  Els homes juguen en la modalitat  d’equips,  individuals i  parelles,  i  les
dones parelles i individuals.

DADES DE LA COMPETICIÓ
SALA DE JOC: 
Hotel Best Cap Salou
Carrer de la Cala de la Font, 1, 43840 Salou, Tarragona (Catalunya)

ESTACIONAMENT: 
Per tal de facilitar-vos l’arribada, trobareu aparcament als carrers adjacents on hi ha zona
blanca gratuïta i a prop hi ha dues zones d’aparcament situades al carrer del Donzell Marí.

FORMAT DE JOC I NORMES BÀSIQUES:
La MEDCUP està regida sota la normativa de la Federació Mundial de Dards (World Darts
Federation  -WDF)  i  el  format  de  competició  és  igual  a  de  la  Copa  de  Món i  la  Copa
d’Europa. 

A la competició es juga sempre al 501 DO (Doble Out), sortida oberta i tancament en doble
o doble diana i segons la modalitat varia el nombre de jocs a disputar en cada partit:

Individual Dones/Homes – Ladies’ Single / Men’s Single
Es juga en format Open, en un quadrant a KO directe al millor de 7 jocs al 501 DO (a 4 jocs
guanyats). L’esportista guanyador avança a la següent ronda creuant-se amb el guanyador
de l’altre partit del segment del quadrant, mentre el perdedor queda eliminat.

Parelles Dones/Homes – Ladies’ Pairs / Men’s Pairs
Es juga en format Open, en un quadrant a KO directe al millor de 7 jocs al 501 DO (a 4 jocs
guanyats).

Equips Homes – Men’s Team 
Es juga al 501 DO en un Round Robin, tots contra tots, al millor de 17 jocs. Cada un dels 4
esportistes d’un equip jugarà un joc contra cada un del dels 4 esportistes de l’altre equip,
cada joc equival a un punt. El primer que arriba a 9 guanya el partit.



En cas d’empatar 8-8, es jugarà un Tie-break d’un sol joc, on cada selecció designarà un
esportista per a disputar-lo. 
La primera fase és disputa en format lliga, les seleccions queden repartides en dos grups i
juguen totes contra totes en cada grup. Per determinar la classificació es té en compte el
nombre de jocs a favor guanyats. En cas d’empat es té en compte la diferència de jocs
guanyats-perduts i desprès el resultat de l’enfrontament directe, en cas de persistir l’empat
entre dues o més seleccions es disputaria un Tie-Break.
La segona fase és el quadrant final amb les semifinals i final. Les dues primeres seleccions
classificades en cada grup passen a la segona fase, creuant-se el primer classificat de cada
grup amb el segon classificat, els guanyadors dels creuaaments es classifiquen per a la
final.

Tie-break
En el cas d’un empat en un esdeveniment, el jugador individual, o un equip de parelles, o un
jugador nomenat per equip haurà de disputar el punt de desempat o Tie-break, que serà el
setè joc en un partit individual o en parelles, i el dissetè joc a l’esdeveniment d’equips de
quatre persones.
Per començar el joc, el guanyador original del sorteig (o el  primer del quadrant) serà el
primer en llançar al Bull, cada esportista al seu torn continuarà llançant fins que un dard hagi
quedat clavat a la diana. Si el dard es troba al bull  "25" o doble bull "50", el jugador haurà
de  treure  el  dard  abans  que  l’altre  esportista  llenci.  L’arbitre  ha  d’atorgar  el  primer
llançament del partit del partit Tie-Break a l’esportista que hagi llançat més a prop del Bull.
Si  els dos dards es troben al "25" o a "50",  o si  els dards llançats són determinats per
l'àrbitre  que estan a igual a la distància del bull, es demanarà als esportistes que tornin a
llançar, en ordre invers, per obtenir una decisió. 

Assignació de punts:
En  cada  esdeveniment  respectiu,  s’assignen  punts  a  cada  país  per  a  les  ubicacions
assolides pels seus jugadors. El país que assoleixi major nombre total de punts als tres
esdeveniments dels homes de la "MEDCUP" serà declarat "WDF MEDITERRANEAN CUP -
MEN CHAMPIONS"; el país amb el nombre més elevat de punts als dos esdeveniments de
les  dones  de  la  "MEDCUP"  serà  declarat  "WDF  MEDITERRANEAN  CUP  -  WOMEN
CHAMPIONS". 
En el cas d’un "empat" al primer lloc, els països s’han de declarar com a "JOING WDF
MEDCUP – WOMEN/MEN CHAMPION" i compartiran tots els honors.

Els punts només es poden assignar a equips o jugadors que hagin aconseguit una ubicació
guanyant almenys un partit. 
Exemple si un equip o jugador aconsegueix superar una ronda a través d’un BYE, o per defecte de l’adversari,
no rebrà punts per a aquest resultat. En l’esdeveniment d’equip, l’equip ha de guanyar almenys un partit per
obtenir punts. L'equip guanyador Round-Robin de cada grup se li adjudicarà una bonificació de dos punts, a
més dels punts assignats per a la seva posició. 



Quadre de punts
Quadre dels punts que es guanyen en cada modalitat i gènere. Aquesta taula de punts està
pensada per a que totes les seleccions participants sumin punts i no n’hi hagi cap que es
quedi amb zero punts.

HORARIS I PROGRAMA DE COMPETICIÓ: 

Dimecres 8 de maig
19:40 h Cerimònia inaugural XVIII MedCUp
Amb presència del President de la MEDCUP, Sr. Michael Savvides, l'alcalde de Sr. Salou 
Pere Granados i el Representant d'Esports de Catalunya, Sr. Joan Plana

Dijous, 9 de maig (horaris aproximats)
9:00-10:15-11:30 – Equips Homes
9:00-10:15-11:30 – Parelles Dones
aprox, 12:20h  – Individual Seleccionadors (competició fora de programa)

Divendres 10 de Maig (horaris aproximats)
9:00h - 9:50h - 10:45h – Individual Homes
9:50h - 10:40h - 11:30h – Individual Dones
12:00h - 12:45h – Parelles Homes
12:50h – 13:30h Individual Seleccionadors (competició fora de programa)



Dissabte, 11 de maig
9:00h – Individual Seleccionadors (Semi Finals)
9:40h – Parelles Homes (Semi Finals)
10:20h – Individual Dones (Semi Finals)
11:00h – Individual Homes (Semi Finals)
11:40h – Parelles Dones (Semi Finals)
12:20h – Equips Homes (Semi Finals) + pausa
14:30h – Individual Seleccionadors (FINAL)
15:10h – Parelles Homes (FINAL)
15:50h – Individual Dones (FINAL)
16:30h – Individual Homes (FINAL)
17:10h – Parelles Dones (FINAL)
17:50h – Equips Homes (FINAL)
19:00 –  Lliurament de premis: Amb presència del President de la MEDCUP, Sr. Michael 
Savvides i l'alcalde de Sr. Salou Pere Granados. 

PALMARÈS:



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

INFORMACIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ:
Seguiment de la competició a dardscatalunya.cat/
Un cop més, el departament de premsa de la FCD, informarà de l'evolució de la competició,
com és habitual en les competicions de dards que organitzem i on participem.
A la web i xarxes socials trobareu resultats i fotografies que podeu utilitzar en les vostres
publicacions.

Xarxes socials:
Twitter @FCDards twitter.com/FCDards
Instagram @FCDards instagram.com/FCDards/
Facebook @FCDards.cat facebook.com/dardscatalunya.cat/
Canal YouTube @fedcatdards   youtube.com/user/FedCatDards

Hashtag de la competició  #MEDCUP2019 

Idioma oficial de la competició:  Com en totes les competicions sota el reglament de la
Federació Mundial l’idioma oficial és l’anglès.

Premsa escrita / digital / fotoperiodisme / audiovisual:
Cal tenir en compte que durant la competició no es pot utilitzar ni flash, ni focus, ni làsers o
marques de llum, ja que entorpeixen la concentració dels esportistes. 
Es podrà utilitzar suport de llum: durant l'escalfament dels esportistes, entre les 8h i 9h del
matí i quan estigui finalitzada la competició oficial.
Es facilitarà l'accés a la diana principal, si estigués disponible, per utilitzar-la com a set 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 detallem les següents dades de 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 de 9h a 22h els dies de competició-. 

Director de compteciió: Sr. Toni Gragera
Telf  666 914 796  -Disponible de dilluns a divendres 11:00h a 13:00h i de 17:00h a 19:00h; i
de 9h a 22h els dies de competició-. 

https://www.youtube.com/user/FedCatDards
https://www.facebook.com/dardscatalunya.cat/
https://www.instagram.com/FCDards/
https://twitter.com/FCDards
https://www.dardscatalunya.cat/


Si ens informeu les vostres publicacions i/o ens feu arribar l’enllaç, des de la Federació en
farem difusió a la nostra web i xarxes socials. 

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,

Barcelona, abril de 2019

Premsa
Federació Catalana de Dards


