FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
Carrer Guipúscoa, 23-25 4t.A
08018 Barcelona
www.darscatalunya.cat
fcd@dardscatalunya.cat
REGLAMENT LLIGA CATALANA INDIVIDUAL
La Lliga Catalana Individual en línia és una competició organitzada per la Federació
Catalana de Dards (FCD) per a competir únicament des de casa i que servirà d’entrenament
durant les setmanes que durarà.
La competició es desenvoluparà segons les següents normes aprovades per la Junta
Directiva de la FCD el dia 2 de novembre 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, anar 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’annex 1 del
Reglament General de Competicions FCD (adjunt més avall).
2.2 Un dispositiu tipus ordenador 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.
3.- No s’estableix un màxim d’esportistes per diana.
4.- Modalitat absoluta: homes i dones junts. Si es dona el cas, que hi ha 8 o més dones, es
valorarà fer un grup únicament amb dones.
5.- Tots els esportistes faran d’anotadors / jutges, procedint com s’estableix en el protocol de
joc. En aquesta competició en línia no hi haurà telearbitratge, els mateixos esportistes
s’anotaran els seus partits.
Sistema de joc:
6.- Els partits de Lliga Catalana Individual tindran establerts una data i hora per a la seva
celebració, que es publicarà prèviament a la web de la Federació. El dia habitual de joc fixat
serà en diumenge a les 17:00h.
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Hi haurà flexibilitat per a que els esportistes es posin d’acord per jugar el partit entre el
dilluns i el dissabte, anteriors al dia del partit fixat, o bé el mateix diumenge que estigui fixat
el partit però en un altre horari. És a dir, es podrà jugar el partit durant els sis dies anteriors a
la data de partit i durant el mateix dia de la data fixada.
En cas de no haver-hi acord, el partit es celebrarà segons hora i dia fixada al calendari.
7.- Un enfrontament no es pot ajornar, a excepció d’un motiu de força major o de baixa
mèdica (amb justificant).
8.- La lliga comptarà de dues fases, una primera fase en format round robin, tots contra tots.
Els grups estaran compostos per un nombre igual o de més/menys un esportista.
I una segona fase, en format round robin o quadrant final, on es classificaran tots els
esportistes en dos grups. Els millors esportistes de cada grup de la primera fase,
s’enquadraran en un altre grup (A) i la resta d’esportistes aniran a un altre grup (B).
Aproximadament el 50% dels esportistes participants es classificaran a la segona fase al
grup A i aproximadament el 50% es classificaran a la segona fase pel grup B. Aquesta
aproximació s’escaurà en cas de ser un nombre senar d’esportistes participants.
En funció de la participació total, la segona fase es farà en format round robin o quadrant
final. Sempre tenint en compte que la durada de la competició no podrà excedir-se mes enllà
del 15 de juliol de la temporada en curs.
9.- El nombre de grups quedarà fixat un cop es tanqui la inscripció i es tingui el nombre
exacte de participants. En aquest moment es determinarà la quantitat total d’esportistes en
cada grup de cada fase, tenint en compte de no excedir la data final de temporada.
10.- Format de joc: al 501 Double Out, sortida lliure i tancament en doble o doble diana
11.- Es jugarà a 10 jocs, disputant-se tots els punts.
12.- El guanyador de la lligueta (Round Robin) serà l’esportista que tingui millor diferencial
positiu entre jocs (legs) guanyats i perdut.
13.- En el cas d’empat entre dos esportistes 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.
Procediment de joc:
14.- L’esportista participant haurà d’acceptar i facilitar el protocol de joc, adjunt més avall.
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15.- Previ a iniciar la primera jornada en que es participi en una competició en línia, es farà
una test de càmera i connexió, que es durà a terme amb antelació a la data d’inici de
la competició conjuntament un membre de la Junta Directiva, que en donarà el vist-iplau.
Taxes:
16.- La inscripció per participar és de 30,00 Euros. Els esportistes la poden fer a nivell
individual, però recomanem que es facin agrupades a través del club, per facilitar-ne la
gestió. Els terminis i detalls de la inscripció seran divulgats a la pàgina web de la FCD.
Premis:
17.- Tots els esportistes rebran una beca, a excepció d’aquells que abandonin la competició
o s’hagin donat de baixa per qualsevol motiu.
La beca consistirà en:
 Per als esportistes classificats al grup A, després de la fase 1 de grups, és a dir, els 50%
millors esportistes classificats, rebran beca corresponent a la inscripció al Catalonia
Open de la temprada en curs (valorada en 25,00 €).
 Per als esportistes classificats al grup B, després de la fase 1 de grups, és a dir, el 50%
d’esportistes restants, rebran beca corresponent a la inscripció al Campionat de
Catalunya Individual de la temporada en curs (valorada en 20,00 €).
18.- Aquests premis s’han de gaudir dins de la mateixa temporada que es juga la Lliga
Catalana Individualen línia.
En cas de no poder fer competicions presencials en aquella temporada en curs, es
condonarà el valor del premi en la inscripció de la següent Lliga Catalana Individual en línia
que s’organitzi, bé sigui dins la mateixa temporada o bé la temporada immediata/següent.
En cap cas es reserva el premi per a altres moments o es bescanviarà per diners.
Altres disposicions:
19.- Qualsevol situació diferent a les esmentades, es resoldrà de la manera més justa
possible pels esportistes implicats.
20.- L’esportista inscrit que incompleixi el reglament serà sancionat amb la pèrdua de partit o
desqualificació, segons s’escaigui de la gravetat dels fets. En cas extraordinari, la Junta
Directiva es reserva el dret de decidir al respecte.
Disposició final:
21.- La inscripció en aquest torneig significa l’acceptació d’aquestes normes.
22.- La FCD es reserva el dret de poder modificar el present reglament, si és necessari.
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PROTOCOL DE JOC PER A LA LLIGA CATALANA INDIVIDUAL
Preàmbul
Per tal de gestionar el millor possible la Lliga Catalana Individual hem creat aquest
document que vol ser una eina per als esportistes per jugar i fer d’àrbitres/apuntadors de les
partides.
Com en totes les competicions en línia, recomanem practicar i familiaritzar-se amb la
mecànica de joc per a que la competició sigui el més fluida possible.
El quadrant
Estarà publicat a la web www.dardscatalunya.cat i la competició es desenvoluparà utilitzant
la plataforma www.nakka.com, on s’actualitzarà a mida es generin i es podran seguir els
partits en directe.
Partit
El partit començarà a l’hora acorada entre els esportistes o, en el seu defecte, el diumenge
corresponent a les 17:00 hores.
A. Els esportistes iniciaran sessió entrant a www.nakka.com/n01/menu/ o a la pàgina
principal del nakka.com anar a n/01
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B. S’obrirà la finestra següent i anirem baixant fins a fer clic a on diu: n01 Tournament

C. Un cop s’accedeix, buscarem la competició, teclejant “Lliga Catalana Individual2020-21” a
la barra i clic a “Search”
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D. Fer clic al marge superior esquerre, on diu “Join”

E. Buscar el teu nom a la primera barra ‘palyer name” i escriure la contrasenya “dardsonline”
a la següent i fer clic a “Done”, situal al marge superior dret.
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F. Buscar el partit a jugar al quadrant.

G. I fer click a “n01 Live”
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H. Abans d’iniciar el partit els esportistes donaran indicacions per a facilitar la seva feina.
Com per exemple: apropar o allunyar la càmera, demanar més o menys llum a la diana,
evitar contrastos de llum, tenir cura que no hi hagi sorolls que entorpeixen la comunicació i
entesa amb els participants o qualsevol altre circumstància que cregui oportú tenir en
compte abans i durant el partit, com per exemple soroll durant l’enfrontament, retard en la
imatge, algun moviment o qualsevol altre que entorpeixi el ritme del partit.
I. En cas de dubte o complicacions tècniques, que no es puguin resoldre en el moment del
partit, es mirarà de resoldre i continuar el partit en el punt que es va acabar en un altre
moment (dia i hora). Aquest “ajornament” haurà de ser dins de la mateixa setmana anterior
al diumenge de la jornada corresponent del partit o bé el mateix diumenge.
En cas de força major, es donarà un marge que no serà mai superior als 7 dies naturals
posteriors al de la jornada a la qual correspon el partit.
J. 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.
K. 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 1-3-5-7-9, mentre l’altre esportista
iniciarà els jocs parells 2-4-6-8-10.
L. L’esportista dirà la puntuació en veu alta i esperarà l’ok del rival per a retirar els dards.
La retirada dels dards es farà marcant els triples i dobles per a que es puguin veure amb
claredat.
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ANNEX 1 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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