
Organitza:  

 

 

 

 

 

El torneig consistirà en tres rondes classificatòries i una ronda final. 

L’organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o 

d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants. 

 

Dia i lloc:  

11 de maig a les 9.30h a l’Ideal-OJG, Plaça Clarà nº 6, 2n pis, 17800, Olot 

 

Inscripcions:  

Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari que trobareu en aquest enllaç a través de 

l’Ideal-OJG a partir del dia 1 d’abril.  

A cada participant se li atorgarà un número en funció de l’ordre d’inscripció. Aquest número 

es farà servir per indicar la ubicació de cada partida.  

La inscripció al torneig, suposa l’acceptació d’aquestes bases.  

 

Funcionament:  

1. Jugadors per taula 

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula hi 

hagi el mateix nombre de jugadors, ja siguin 3 o 4 jugadors per taula.  

L’assignació de taules es farà de forma completament aleatòria i a cada jugador se li assignarà 

una taula. 

 

2. Partides 

Les rondes classificatòries tenen un límit de 45 minuts. A cada ronda s’atorgarà una fitxa de 

puntuacions. Tothom jugarà un mínim de 3 partides.  

Les 8 persones que obtinguin més puntuació, seran les que passaran a la ronda final.  

 

3. Pas a la següent ronda 

L’assignació de taules per a les següents rondes, es farà de forma ordinal de puntuació en funció 

de la partida jugada, així doncs, s’assignaran als jugadors per taules segons com hagin quedat 

en la partida anterior.   

 



Organitza:  

4. Puntuació 

En el moment en què un jugador arribi als 10 punts o acabi el temps de la ronda, els jugadors 

s’ordenaran en la fitxa per ordre de puntuació de victòria, de manera que s’atorgaran els 

punts de torneig de la següent forma:  

• 1r lloc: 4 punts 

• 2n lloc: 3 punt 

• 3r lloc: 2 punts 

• 4t lloc: 1 punt 

Per mantenir l’esperit del joc que permet guanyar de múltiples maneres, no es tindrà en 

compte en cap cas el número de ciutats, poblats, carreteres o cartes utilitzades.  

A les rondes següents, seguint el sistema suís, els jugadors s’ordenaran de major a menor 

puntuació de torneig i s’assignaran en taules amb puntuacions similars. En cas d’empat, en 

tindrà en compte el número de punts de victòria acumulats. Si l’empat persisteix, es 

compararan els punts obtinguts en les rondes immediatament anteriors (primer els punts de 

torneig, seguits dels punts de victòria) una a una fins a trobar el desempat.  

En el cas que encara el desempat seguís, a l’hora de determinar la persona guanyadora del 

torneig, se sortejaran els premis entre les persones empatades, donant mínim un premi per 

persona.  

 

5. Interpretació de components de regles 

Les partides dels tornejos de Catan es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més 

actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que 

disposi aquest document.  

L’organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.  

 

6. Aclariments de normes 

Si s’adquireix una carta de desenvolupament amb 1 punt de victòria que provoca que es guanyi 

la partida, es pot revelar en el moment de comprar-la, mostrant a la vegada possibles cartes 

de punts de victòria adquirides prèviament. Això només és possible amb les cartes de punt de 

victòria i no amb qualsevol altre tipus de carta, encara que aquesta també provoqués el final 

de la partida.  

 

7. Premis 

1r classificat: 1 entrada per anar al campionat nacional de Madrid, 1 val per un alberg de la 

Xanascat i el joc de taula “Seafall” 

2n classificat: 1 entrada per anar al campionat nacional de Madrid, 1 val per un alberg de la 

Xanascat i el joc de taula “Seafall”.  

NOTA: Qualsevol persona pot jugar al torneig. No obstant, només aquelles persones majors de 

16 anys tindran dret a anar a la final de Madrid.  

 

 

Es prega als jugadors la no utilització d’aparells electrònics (telèfons, tabletes...) en el 

transcurs de les partides.  

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte a través de lideal@olot.cat o bé al telèfon 

972 28 01 44.  


