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REGLAMENT DE LA SELECCIÓ CATALANA DE DARDS

Regles vàlides, per a la temporada en curs, que determinen els criteris de selecció per a 
formar part de la selecció catalana ens els esdeveniments internacionals de la temporada.

A. Normes Generals per a ser inclòs en la selecció, els esportistes han de:

1) Tenir fitxa en vigor de FCD de la temporada en curs amb un mínim d’antiguitat de 2 
temporades anteriors.

2) Haver nascut a Catalunya o tenir-ne el veïnatge civil. 

El veïnatge civil és el lligam que determina la subjecció d’una persona amb les lleis d’una 
determinada comunitat autònoma amb dret civil propi o al dret civil comú.

Tenen veïnatge civil català:
Les persones nascudes de pares amb veïnatge civil català o adoptades per aquests.
Les persones que resideixin continuadament a Catalunya durant dos anys sempre que 
manifestin al Registre Civil la voluntat d’adquirir-la, o les persones que hagin nascut, si en el 
moment del naixement els pares tenien diferent veïnatge civil.
Les persones que resideixin a Catalunya continuadament durant deu anys, sense que hagin 
manifestat una declaració formal en contra.

El matrimoni no altera el veïnatge civil. Qualsevol dels cònjuges pot optar pel veïnatge civil 
de l’altre.

3) Ser elegible per a l'equip català.

4) Signar l'acord esportiu.

5) Estar disponible per a totes les competicions, entrenaments i a convenir en altres 
activitats a les quals hi hagi d'estar la Selecció.

6) Es valorarà la partició al circuit de la FCD: Lliga Regular, un mínim de puntuables del 
rànquing FCD Destí World Masters, participar a la Catalunya Cup, Catalonia Open i FCD 
Anniversary i als Campionats de Catalunya. Es tindrà en compte també, la participació al 
circuit WDF.

7) L'estat de forma actual, el compromís i la motivació.
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B. Criteris de selecció: 

Per ser elegible per a la selecció catalana hi ha els següents criteris a aplicar:

1) La FCD seleccionarà els esportistes que formaran part de la Selecció catalana, tenint en 
compte els resultats i mèrits dels esportistes però sense estar vinculats a cap classificació 
concreta. Per tant, els resultats obtinguts en qualsevol competició no garanteixen la 
classificació automàtica per a la Selecció.

2) La classificació s’obtindrà per la invitació del personal tècnic. Els esportistes són elegibles
per l’avaluació del personal tècnic a nivell nacional i/o internacional.

3) Si els esportistes seleccionats no volen o poden complir amb els compromisos de la 
Selecció de Catalunya, el personal tècnic determinarà posar al seu lloc a un altre esportista 
d'acord amb els criteris de selecció.

C. Esdeveniments

La Selecció participarà a la World Cup, Europe Cup, Mediterranean Cup, partits amistosos i/
o altres competicions que puguin sorgir, i per a cada una d’elles es farà una convocatòria 
d’esportistes per a participar-hi.

En el cas que dues competicions coincideixin en una mateixa temporada, serà a criteri del 
personal tècnic valorar si un mateix esportista repeteix convocatòria o no, sempre dins dels 
terminis fixats per al registre d’esportistes a cada competició.

D. Convocatòria

1) Un esportista seleccionat, d'acord amb les condicions establertes, té el dret a respondre 
aquesta selecció dins del termini estipulat per la convocatòria.

2) L’esportista que renunciï a una convocatòria restarà mèrits per a properes convocatòries.

3) Desprès de la convocatòria del personal tècnic, l'equip final serà confirmat, i contra 
aquesta decisió no serà possible apel·lar.

E. Criteris d'exclusió per a la selecció

Els criteris d'exclusió poden ser:
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1) Quan els membres de la Selecció violin intencionalment les regles, o bé per paraula o bé 
per comportament i/o dany a l'equip.

2) Quan els membres de la Selecció es neguin a participar representant la FCD en 
competicions, seleccions o altres esdeveniments en nom de la selecció i/o equip de 
Catalunya.

3) Quan els membres de la Selecció es neguin a signar l'Acord Esportiu o incompleixin 
aquest acord.

4) Si els esportistes tenen una obligació financera pendent de resoldre amb la FCD o 
aquests no s'ha complert plenament. Després d’un termini estipulat, el personal tècnic té dret
a excloure l’ esportista de la selecció.

F. Altres disposicions 

1) Els esportistes seleccionats a participar en competicions, tant a nivell nacional com 
internacional, han de vestir apropiadament a les sales de competició, cerimònies, a l'escena 
i a recepcions. Quan la FCD disposi de roba per als esportistes i personal tècnic, s'ha 
d’utilitzar en les ocasions que s’estableixi.

2) No es permeten patrocinis personals a membres de la Selecció que durant les 
participacions oficials hauran de vestir la roba facilitada per la FCD.

Als esportistes se’ls facilitarà camisa/polo oficial per portar a les competicions, a la cerimònia
inicial, clausura i de premis, recepcions, rodes de premsa i altres. La roba proporcionada a 
través de la FCD, lluirà els seus patrocinadors i  logos que hauran de ser visibles.

3) Els membres de la Selecció estan obligats a vestir correctament d'acord amb el “codi de 
vestimenta de la World Darts Federation i Federació Catalana de Dards”.

4) Els membres de la Selecció estan obligats, excepte en cas de força major i/o si hi ha 
raons vàlides, a participar en tots els esdeveniments, activitats i reunions amb el personal 
tècnic, que han de tenir un avís de temps anticipat prudencial.

5) Hi pot haver controls de dopatge. Els membres de la Selecció han de complir amb les 
normes de dopatge de l’Agència Mundial Antidopatge.

6) Els membres de la selecció seguiran les instruccions del personal tècnic.

7) En cas de desacord entre els esportistes de la selecció i el personal tècnic, per als quals 
no es pot trobar cap solució per part dels involucrats, la Junta de la FCD prendrà una 
decisió, després d'haver escoltat totes les parts, la decisió serà vinculant.
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G. Disposició final

En tots els casos en què les regles de selecció no ho disposin, la Junta decidirà al respecte.
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