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RÀNKING FCD #dardsonline
El Rànking FCD #dardsonline és una competició en línia organitzada per la Federació
Catalana de Dards (FCD) per a competir únicament des de casa.
La competició es desenvoluparà segons les següents normes aprovades per la Junta
Directiva de la FCD el dia 21 d’abril de 2020.
Requisits per participar:
1.- Oberts a tots els esportistes amb llicència en vigor de la FCD de la temporada en curs,
bé sigui Llicència Federada, que s'obté mitjançant un Club de Dards federat amb els drets
en vigor, o bé Llicència Independent, sense pertànyer a cap club.
Per a més informació podeu consultar a www.dardscatalunya.cat al menú Espai Federat i
entrar a l'apartat de Llicència Esportistes.
2. Els participants hauran de disposar, apart dels seus dards, de:
2.1 Diana, que haurà de ser de sisal premsat, segons especificacions citades a l’Annexe 1
del Reglament General de Competicions (adjunt més avall).
2.2 Un dispositiu tipus ordenador, mòbil o tableta amb connexió a internet.
2.3 Una webcam, en cas que l’aparell anterior no disposi de càmera o no es pugui utilitzar
per enfocar correctament la diana.
2.4 Accés a l’aplicació Skype. Bé sigui tenint l’aplicació descarregada, apta per al dispositiu
a utilitzar, o bé tenir accés a la pàgina https://web.skype.com/
Taxes:
3.- La inscripció per participar és gratuïta = 0,00 Euros/Open
Opens:
4.- Els Open que formen el rànquing es celebraran en les dates i hores assenyalats a la web
de la Federació. Habitualment en dissabte a les 16,00 hores.
Sistema de joc:
5.- Format de joc: 501 (sortida lliure i tancament en doble o doble diana) al millor de 7
partides (a 4 partides guanyades) fins a la final.
6.- Sistema de joc eliminació directa (Direct KO).
7.- Modalitat absoluta mixta: homes i dones en un mateix quadrant.
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Puntuació:
8.- S’obtindran 10 punts per assistència + 1 punt per ronda + 1 punt extra per guanyar la
final.
En un funció del nombre d'esportistes per quadrant, hi haurà els següents punts en joc:

9.- Per determinar les posicions a la classificació es tindrà en compte els resultats
obtinguts a tots els rànquing participants.
10.- En cas que existeixi algun empat, es resoldrà tenint en compte les millors classificacions
dels esportistes implicats, després el nombre d'Open participats.
11.- Qualsevol situació diferent a les esmentades, es resoldrà de la manera més justa
possible pels esportistes implicats.
Protocol de joc:
12.- L’esportista participant haurà d’acceptar i facilitar el protocol de joc adjunt més avall.
13.- Previ a l’inici de la primera competició/open a que es participi es farà una test de
càmera i connexió, que es durà a terme amb antelació a l’inici de la competició.
Disposició final:
14.- La inscripció en aquest torneig significa l’acceptació d’aquestes normes.
15.- La FCD es reserva el dret de poder modificar el present reglament, si és necessari.
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PROTOCOL DE JOC
Procès de registre
1- La inscripció s’ha de formalitzar per correu electrònic a la bústia habitual de registre
administracio@dardscatalunya.cat.
Al correu electrònic cal indicar: número de llicència, nom de l’esportista i informar de l’usuari
o correu electrònic a l’aplicació Skype.
2.- La inscripció es tancarà el dijous anterior a les 23.59h
3.- Tots els participants hauran de fer, abans de la seva primera participació, un test de
càmera per a verificar la funcionalitat i garantir la viabilitat.
Quadrant
4.- El sorteig es publicarà dissabte abans de les 15.00 hores.
5.- Es publicarà a la pàgina web on s’actualitzarà ronda a ronda tots els resultats.
6.- Tots els participants hauran d’haver instal·lat i preparat la càmera del dispositiu, enfocant
la diana per a que es vegi sencera. La imatge que es rebrà és de la diana ocupant tota la
pantalla, sense quedar marges per la part superior i inferior, per a facilitar la visualització
dels dards.
7.- Tots els partits seran arbitrats per un arbitre/jutge que serà l’encarregat de portar el
marcador a travès de la web Nakka.com, accedint en aquest enllaç:
https://nakka.com/n01/live/schedule/
8.- La primera ronda es jugarà progressivament, en funció del nombre de jutges disponibles,
es podran celebrar tants partits simultanis com jutges disponibles. Els partits següents es
jugaran a mida que es finalitzin els anteriors i així successivament.
Arbitratge
9.- Tots els partits seran revisats per un àrbitre / jutge.
10.- El jutge serà l’encarregat de fer la vídeo-trucada per skype als dos esportistes. Cada
esportista emetrà la imatge de la seva diana i el jutge compartirà la pantalla de l’ordenador,
de tal manera que, reduint la finestra a la meitat de la pantalla de l’skype amb la imatge de
les dues dianes i a l’altre marge el marcador. Com els següents exemples:
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Partit
11.- Durant la durada del partits l’espai de joc de l’esportista romandrà en silenci, sense
música ambient, televisió o qualsevol altre soroll que pugui entorpir la comunicació dels
esportistes.
12.- Per la sortida els dos esportistes tiraran a diana, podent fer: diana verda, diana vermella
o fora. En cas d’empat s’invertirà l’ordre de llançament fins a desfer la igualtat. L’esportista
que guanyi la sortida començarà els jocs senars 1-3-5-7, mentre l’altre esportista iniciarà els
jocs parells 2-4-6.
13.- L’esportista dirà la puntuació en veu alta i esperarà l’ok del jutge per a retirar els dards.
14.- La retirada dels dards es farà marcant els triples i dobles per a que es puguin veure
amb claredat.
15.- El jutge enviarà una foto amb les estadístiques finals del partit on es vegi el nom dels
esportistes i el marcador, indicant el número de partit assignat.
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ANNEX I DEL REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS
REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS REGLAMENTÀRIES
1.- La diana haurà de ser de sisal premsat en perfecte estat de conservació amb els
Circumferència: 142 cm.
Diàmetre 45,3 cm
Diàmetre àrea de joc: 34,3 cm
Amplada dobles i triples: 8,0 mm
Diàmetre centre de la diana vermella: 12,7 mm
Diàmetre centre de la diana verda: 31,8 mm
Disposició dels números seguint el sentit de les agulles del rellotge:
20-1-18-4-13-6-10-15-2-17-3-19-7-16-8-11-14-9-12-5
Caselles blanques o negres valor SENCILL
Circumferència exterior (colors verd o vermell) valor doble
Circumferència interior (colors verd o vermell) valor triple
Centre diana verd = 25 punts
Centre diana vermell = 50 punts
2.- Les distàncies en què s’ha de col·locar la diana són les següents:
a) centre de la diana al terra: 173 cm
b) centre diana a la línia de tir: 293 cm
c) vertical de la cara de la diana a línia de tir: 237 cm
3.- La línia de tir haurà d’estar marcada amb les dimensiones següents:
100 cm (llarg) x 2 a 4 cm (alt) x 2 a 4 cm (ample)
4.- La diana ha de ser il·luminada sense produir ombres, reflexos o enlluernaments per un
focus de la potència adient per poder jugar, col·locat a una distància de la diana que no
pugui entorpir la visió o el camp de tir.
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