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13a CATALUNYA CUP 

Olot, 21 de març de 2020

Benvolgut Senyor/a,
 
Us  informem  que  el  proper  dia  21 de  març  de  2020 la  Federació  Catalana  de  Dards
organitza a Olot la 13a Catalunya Cup de Dards.
 
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 titular en tots els 
partits, en una aposta per fomentar l’esport femení que es va iniciar ja fa uns anys.

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

Dades de la competició:

ESPAI DE JOC:
Seu: Pavelló Firal d’Olot
Localització: c/ Madrid, 2 - 17800 Olot (Garrotxa) 

Entrada: lliure / gratuït
Estacionament: hi ha una gran esplanada al costa del mateix recinte.

PROGRAMA DE COMPETICIÓ, HORARIS I SISTEMA DE JOC:
Dia: dissabte 21 de Març de 2020
10:00 h. Hores Obertura de portes.
10:40 h. Ratificació d’equips i sorteig
11:00 h. Inici de competició, 
18:00 h. Aproximadament Semifinals i final
20:00 h. Aprox. final del torneig 

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.

PARTICIPANTS
La “CATALUNYA CUP” es un torneig obert a tots els esportistes en format d’equip, amb un
màxim establert en 16 equips (No és necessari tenir fitxa en vigor de la de la FCD).

Hi participen els equips formats pels clubs que juguen la Lliga Catalana Divisió d’Honor  i
Divisió Tarragona de la temporada en curs, una oportunitat per donar minuts a esportistes
poc habituals i a esportistes nous que encara no estan federats.

ALTRE INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ:
Col·laboren: Ajuntament d’Olot i Lligues Adg.cat – Club Dards Olot

Anunci oficial: https://www.dardscatalunya.cat/competicio/3/1235/catalunya-cup-2020

Foto del campió de la Catalunya Cup 2019: CD Baix Camp 1     https://tinyurl.com/rlw7enz   

Fotos Catalunya Cup 2017 celebrada a Olot: goo.gl/CEtQes

Galeria de fotos Catalunya Cup 2019: https://photos.app.goo.gl/SeBMhdE39Sw6iPM78

Pòster:  dardscatalunya.cat/poster/catalunya_cup_2020.jpg

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

https://tinyurl.com/rlw7enz
https://www.dardscatalunya.cat/script/photo/1580987144dards%20catalunya%20cup%202020.jpg
goo.gl/CEtQes


FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
Carrer Guipúscoa, 23-25 4t.A

08018 Barcelona
www.darscatalunya.cat

fcd@dardscatalunya.cat

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



FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
Carrer Guipúscoa, 23-25 4t.A

08018 Barcelona
www.darscatalunya.cat

fcd@dardscatalunya.cat

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.

RESULTATS I MEDIA:
Resultats: Durant la competició es publicarà els resultats provisionals de les fases de joc a
les  xarxes  socials  i  al  finalitzar  també  es  publicarà  al  portal  de  la  Federació
www.dardscatalunya.cat .

Xarxes socials: A les xarxes socials es publicaran fotos, resultats i breus comentaris sobre
el desenvolupament de la competició:

Instagram:  @FCDards   - https://www.instagram.com/FCDards/
Twitter:   @FCDards  - https://twitter.com/FCDards
Facebook:  @FCDards.cat  - https://www.facebook.com/FCDards.cat/

Premsa audiovisual/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 i
a l’espai destinat per a enregistrar entrevistes i altres.

Streaming TV: Durant tota la competició està previst que hi hagi una sessió d’emissió en
directe.

Webgrafia/documentació: consultar a www.dardscatalunya.cat

Dades de contacte:
Email premsa@dardscatalunya.cat
Telf. Sr. Josep Maria Salvadó núm. 609 234 740 - Disponible de 13:30h a 15:00h i de 19:00h
a 22:00h i el mateix dia de la competició a partir de l’obertura de portes fins a la finalització.
Restem  a  la  seva  disposició  per  a  més  informació  que  requereixin,  com  també
assessorament per als seus reportatges i per donar cobertura a l’esdeveniment
.
Esperant que aquesta informació sigui d’interès per al vostre mitjà, us saludem cordialment,
A Barcelona, a 24 de febrer de 2020

Dept. Premsa
Federació Catalana de Dards
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