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REGLAMENT CATALUNYA CLUB CUP 2020 

 
 
Des de la Federació Catalana de Dards (FCD) no volem renunciar a no poder celebrar la 

Catalunya Cup d’Equips, és per això, que ens hem proposat adaptar-nos a la realitat i a les 

normatives sanitàries de la millor manera possible. 

 

Com a mesura extraordinària, proposem competir únicament des de la seu del vostre club 

amb les eines que us hem facilitat als clubs de la Divisió d’Honor. Com que l’essència de la 
Catalunya Cup ha canviat, hem decidit també crear una nova competició que es dirà: 

Catalunya Club Cup. 

 

La competició es desenvoluparà segons les següents normes aprovades per la Junta 

Directiva de la FCD el dia 11 de octubre de 2020.  

 
Requisits per participar:  
1.- Oberts a tots els CLUBS amb llicència en vigor de la FCD de la temporada 2019-20, 

màxim 2 equips per club. Per a més informació podeu consultar a www.dardscatalunya.cat, 

anar al menú Espai Federat / Llicència Esportistes i anar a Alta Clubs. 

2.- Els clubs participants hauran de disposar de: 

2.1 Diana, que haurà de ser de sisal premsat, segons especificacions citades a 

l’Annexe 1 del Reglament General de Competicions FCD (adjunt més avall). 

2.2 Un dispositiu tipus ordenador amb connexió a Internet i càmera.  

2.3 Una webcam o càmera externa.  

3.- S’estableix un única línia de tir / diana per celebrar els partits. 

4.- Com en les competicions presencials, tots els esportistes faran d’anotadors / jutges, 
procedint com s’estableix al punt 8 del protocol de joc en línia, adjunt més avall.  

 

Sistema de joc: 
5.- Els equips participants estaran dividits en grups i jugaran entre ells en sistema Round 

Robin.  

6.- En el cas d’haver mes d’un grup, els 8 millor classificats grup jugaran la fase final 

creuant-se en una fase final per sorteig, en un quadrant a ko directe. Per exemple si hi ha 

dos grups, els quatre primers de cada grup. Si hi ha tres grups, els dos primers de cada grup 

i els dos millors tercers. 

 

http://www.dardscatalunya.cat/
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ACTES I ORDRE DE JOC  
7.- El capità de l’equip alinearà a 5 (cinc) esportistes. Desprès de centrar, via skype, el 

capità de l’equip guanyador escollirà números o lletres i enviarà l’alineació per whatsapp. 
8.- Un/a jugador/a de reserva 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.  

9.- El sistema de joc per tot el campionat serà, 501 sortida lliura, acabament en doble, 501 

Doble Out.  

10.- Es jugarà al millor de 25 partides (a 13 legs - partides guanyades), tot seguint 

estrictament l’ordre de joc i sortides establert en l’acta del partit.  
11.- Quan s’indiqui/estableixi el començament del partit, els clubs tindran 10 minuts per 

iniciar l’enfrontament. 
12.- Les alineacions no podran ser canviades una vegada registrades a l’acta del partit, no 
podent realitzar cap modificació durant el partit. 

13.- L’equip local s’encarregarà de complimentar l’acta a través de la web del nakka.  

 

Procediment de joc: 
14.- L’esportista participant haurà d’acceptar i facilitar el protocol de joc, adjunt més avall. 

15.- Previ a iniciar de la primera competició / open en que es participi es farà una test de 

càmera i connexió, que es durà a terme amb antelació a la data d’inici de la competició. 

16.- Mentre dura el partit 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. 

En cas de no poder mantenir el silenci a la zona de joc, utilitzar auriculars o whatsapp, per 

facilitar la comunicació. 

17.- 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.  
18.- La retirada dels dards es farà marcant els triples i dobles per a que es puguin veure 

amb claredat, i desprès que l’equip contrari doni el vist-i-plau (ok). 

 
Taxes:  
19.- La inscripció per participar és de  70,00 Euros  
Forma de pagament: mitjançant transferència al compte de la FCD Banco Santander IBAN: 

ES10 0049 3079 8628 1428 5006  

Fi d'inscripció/confirmació: dijous, 15 d’octubre de 2020 a les 23:59h S'ha d'enviar 

comprovant de pagament i llistat de tots els esportistes de l'equip amb nom i cognoms via 

correu electrònic a fcd@dardscatalunya.cat 
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Premis: 
20.- El 100% de les inscripcions seran destinades a premis en forma de beques, segons el 

detall següent: 

Quadre de % de Bonus 

1er 40% x1 

 2on 20% x1 

 3er i 4rt 10% x2 

 5è a 8è 5% x4 

  

IRREGULARITATS I SANCIONS DEL TORNEIG 
21. Passats els cinc minuts, si un o varis esportistes d’un equip no s’han presentat a la línia 
de tir per començar el seu partit, s’avisarà al Jutge Principal del Torneig  

(Junta Directiva), que farà constar la incidència i donarà per perduda aquest punt a 

l’infractor. El partit continuarà amb la resta de partides.  

22. En el cas que tot l’equip no es presenti a la línia de tir a l’hora de jugar, se li donarà el 
partit per perdut per 13-0, al que se li afegirà una penalització de 13 punts al seu compte 

total de punts assolits a la primera fase (Round Robin) i la pèrdua del partit i premi a la fase 

final.  

23. A la tercera “no presentació” es procedirà a la desqualificació de l’equip. Tots els 
resultats dels partits que hagi disputat passaran a 0-0  

24. El guanyador de la lligueta (Round Robin) serà l’equip que tingui millor diferencial positiu 

entre jocs (legs) guanyats i perduts.  

25. En el cas d’empat entre dos equips o més, es tindrà en compte la quantitat de partits 

guanyats. Si continués l’empat es tindrà en compte els resultats dels seus encontres 
particulars.  

26. Tots els equips tindran un responsable que serà l’únic interlocutor amb l’organització, 
envers a qualsevol aclariment, reclamació o suggeriment sobre el torneig.  

27. Qualsevol diferencia de criteri o dubte que no hi sigui reflectida en aquest reglament, 

serà tinguda en compte per l’organització del torneig i, si s’escau, sancionada. Les decisions 

de l’organització son inapel·lables. La inscripció en aquest torneig implica l’acceptació 
d’aquest reglament. 
 
Altres disposicions: 
28.- Els esportistes inscrits que incompleixin el reglament, perdran els punts de la competició 

o bé la Junta Directiva decidirà al respecte. 

 

Disposició final:  
29.- La inscripció en aquest torneig significa l’acceptació d’aquestes normes.  
30.- La FCD es reserva el dret de poder modificar el present reglament, si és necessari.  
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PROTOCOL DE JOC CATALUNYA CLUB CUP EN LÍNIA 

 
EQUIP LOCAL (més avall hi ha informació equip visitant) 
1.- Encendre l’ordenador portàtil, obrir la aplicació “split cam” i obrir el navegador per accedir 
a la web de www.nakka.com y fer clic a  “n01”. 

 
 
2.- Accedir a “n01 online schedule mode”: 

 
 

3.- Introduir el nom de l’equip: 

 
 

http://www.nakka.com/
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4.- Fer clic a “EDIT” i complimentar l’acta amb número de llicència i nom de l’esportista: 

 
 

5.- Fer Clic a “Use WebCam” i cliquejar a “WebCam Setting”. 

 
 

6.- A continuació fer click al quadre de “Display webcam on new screen” i a “Use Audio”. 
A la casella “Video soucre” escollir “splitcam” i fer click a “done”.  

 



 
 

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 

 

7.- A continuació fer clic a “game on”: Anotar el codi “Start Key” i enviar-lo per whatsapp al 

responsable de l’equip rival  

 
 

8.- Un cop l’equip rival introdueix el codi pot iniciar-se el partit. Cada equip entrarà la el seu 

propi marcador, un cop el rival doni l’ok s’anotarà la puntuació. 
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EQUIP VISITANT 
1.- Encendre l’ordenador portàtil, obrir la aplicació “split cam” i obrir el navegador per accedir 
a la web de www.nakka.com y fer clic a  “n01”. 

 
 
2.- Accedir a “n01 online schedule mode”: 

 
 

3.- Introduir el nom de l’equip: 

 
 

 

 

http://www.nakka.com/
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4.- A continuació fer click al quadre de “Display webcam on new screen” i a “Use Audio”. 
A la casella “Video soucre” escollir “splitcam” i fer click a “done”.  

 
 

7.- A continuació fer clic a “key” i introduir el codi que us ha fet arribar l’equip local per 
whatsapp, Introduir el nom de l’equip i cliquejar “game on” per començar el partit: 

 
 

8.- Cada equip entrarà la el seu propi marcador, un cop el rival doni l’ok. 
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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. 

 

 

 

 

 


