TORNEIG DE CATAN DE LA UNIÓ VILANOVINA i LA CRIDA
DIUMENGE 30 DE MARÇ al local de La Unió Vilanovina

BASES DEL TORNEIG
1. EL JOC
El torneig es realitzarà amb el joc bàsic i les seves normes corresponents
sense fer servir cap expansió. Les excepcions a les regles seran: 1) que les
participants començaran amb un poble (posat el primer) i una ciutat (que
col·locaran després). 2) l’ordre es decidirà mitjançant una tirada de dau, qui
tregui el número més alt començarà.
2. FORMAT DEL TORNEIG
Es realitzaran 3 rondes classificatòries (format lliga), una ronda de semis i una
ronda final a 4 jugadors.
Totes les partides de la ronda classificatòria tindran una durada màxima de 50
minuts. La roda de semis i la ronda final no tindrà límit de temps.
L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de rondes segons
el nombre de participants.
3. ÀRBITRES
El torneig estarà coordinat per dos àrbitres degudament identificats. Si sorgeix
algun dubte referent a les normes del joc, les persones participants hauran
d’avisar l’àrbitre. La seva decisió serà definitiva i les participants hauran
d’acceptar-la.
4. RONDES CLASSIFICATÒRIES
Es farà un sorteig per assignar els jugadors/es a les diferents taules en la
primera ronda. Els jugadors/es determinaran l’ordre de la partida mitjançant el
llançament de daus.
En aquestes rondes la puntuació s’aplicarà de la següent manera,
independentment dels punts de victòria que hagin fet durant la partida:
-

Guanyadora: 10 punts
Segona classificada: 7 punts
Tercera classificada: 5 punts
Quarta classificada: 3 punts

Igualment s’anotaran els punts aconseguits durant la partida (pobles + ciutats +
cavallers...) i els punts construïts per facilitar possibles empats en la
classificació.
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Després de les 3 rondes totes les persones participants seran classificades de
la següent manera:
- En primer lloc en funció del número de victòries aconseguit.
- En segon lloc en funció de la suma total de punts de victòria
aconseguits en les partides.
- En tercer lloc, i en cas d’empat, es tindran en compte els punts
construïts.
- En cas d’empat entre tots aquests factors, els jugadors
empatats es classificaran de forma aleatòria.
5. RONDES ELIMINATÒRIES
Es jugarà una roda de semis a 4 taules. En aquestes rondes no hi haurà límit
de temps.
1a semifinal: 1r - 5è - 9è - 13è
2a semifinal: 2n - 6è - 10è - 14è

3a semifinal: 3r - 7è - 11è - 15è
4a semifinal: 4rt - 8è - 12è - 16è

Passaran a la final els 4 guanyadors de cada taula.
6. GUANYADORS/ES
El guanyador del torneig serà la primera persona en aconseguir 10 punts de
victòria a la ronda final.
La resta de jugadors quedaran classificats en funció del número de punts de
victòria que hagin fet durant la partida. En cas d’empat es recorrerà a la
classificació prèvia a la final per desempatar.
7. PREMIS
Hi haurà premis a sortejar entre totes les persones participants.
Hi haurà premis especials per als primers classificats i l’últim també.
A més, al ser un torneig oficial, en funció dels participants s’atorgarà 1, 2 o 3
places per al nacional de Madrid als primers classificats del torneig sempre i
quant siguin majors de 16 anys.

8. PÚBLIC
Durant les partides de torneig, el públic no podrà aconsellar ni fer comentaris
que puguin alterar al bon desenvolupament de la partida.

