TORNEIG DE CATAN
DISSABTE 7 D'ABRIL DE 2018
BASES DEL TORNEIG
1. JOC
El torneig de Catan es realitzarà només amb el joc bàsic. I per tant amb les normés d’aquest.
No es farà servir cap expansió.
2. FORMAT DEL TORNEIG
Es realitzaran:
–

3 rondes classificatòries

–

una ronda de semis (2 taules)

–

una ronda final a 4 jugadors

Si el número de participants és igual o inferior a 25 persones.
A partir de 25 jugadors es jugaran igualment 3 rondes classificatòries, una ronda de semis (4
taules) i una ronda final.
Les rondes classificatòries i les semis tindran una durada màxima de 45min.
Els jugadors (per tal d’agilitzar aquestes rondes) començaran amb un poble i una ciutat(3punts).
En fase de construcció col.locant primer el poble i desprès la ciutat,
Aquesta ciutat tant sols donara un recurs de cada casella annexa.
Serà en la següent ronda, un cop començada la partida que la ciutat passi a actuar com a tal
(aportant 2 recursos al jugador)
L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho
considera adient pel nombre de participants.
3. RONDES CLASSIFICATÒRIES
3.1. Jugadors per taula
Es dividirà els jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula seguin
el mateix número de jugadors (4 jugadors per taula)
L’assignació de taules es farà de forma completament aleatòria en la primera ronda. A cada
jugador se li assignarà una taula i una posició en l’ordre de torn (primer, segon...)
Els jugadors (abans de començar la partida) determinaran l’ordre de la partida, mitjançant el
llançament de daus.
La segona i tercera ronda s’utilitzara el mètode suís per ordenar les taules.
3.2. Puntuació
Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts que hagi aconseguit durant la partida.

Acabats el 45min, Encara que un jugador hagi aconseguit menys de 10 punts, però sigui el
guanyador de la partida, se l’hi anotarà 10 punts de classificació, sent així, molt importants els
punts en la partida per el desempat per passar a les semifinals.
Exemple. Exhaurits els 45 minuts de la ronda i donada per acabada la partida el jugador 1 te 8
punts construïts, el jugador 2 te 6 punts, el jugador 3 te 5 punts i el jugador 4 te 7 punts.
La puntuació per a la classificació d’aquesta taula serà:
Primer el jugador 1 amb 10 punts per a la classificació (però amb 8 punts de partida)
Segon el jugador 4 amb 7 punts per a la classificació
Tercer el jugador 2 amb 5 punts `per a la classificació
Quart el jugador 3 amb 3 punts per a la classificació.
En la fase de classificació s’aplicarà la puntuació de la següent manera. Indiferentment dels punts
aconseguits en la partida.
1-

Guanyador de la partida 10 punts

2-

Segon classificat partida 7 punts

3-

Tercer classificat partida 5 punts

4-

Quart classificat partida 3 punts

3.3 Pas a a les semifinals
Després de les 3 rondes els jugadors seran classificats de la següent forma:
-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 de existir encara varis jugadors amb opcions de passar a semis i estar
empatats, es mirara els punts construïts.
-En cas de mantenir-se l’empat es mirarà també si han guanyat amb els punts de Ruta comercial o
punts de Caballers, prioritzant el pas a semifinals el jugador amb més punts construïts.
-En cas d’empat entre tots aquests factors, els jugadors empatats es classificaran de forma
aleatòria.
4. RONDES ELIMINATÒRIES
Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda de semis a 2 taules amb límit de temps
de 45 min i la final o quatre semifinals de 45 min i una ronda final si el número de participants és
igual o superior a 25.
Si s'han de jugar semifinals, aquestes es conformaran de la següent manera tenint en compte la
classificació i el nombre de participanTs totals.
2 taules semis (menys de 24 jugadors en el torneig)
1era semifinal – 1r – 8è – 3r – 6è
2 semifinal – 2n – 7è – 4t – 5è
Passant a la final els 2 primers de cada taula.
4 taules de semis (més de 25 jugadors total del torneig)
1a Semifinal: 1r - 8è - 9è -16è
2a Semifinal: 2n - 7è - 10è - 15è

3a Semifinal: 3r - 6è - 11è - 14è
4a Semifinal: 4t - 5è - 12è - 13è
El guanyador de cada semifinal tindrà plaça a la final.
5. GUANYADORS/ES
El guanyador del torneig serà el primer jugador 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 a número punts es recorrerà a la classificació prèvia a la final per
desempatar.
Exemple: Si dos jugadors han empatat en segona posició amb 8 punts i a la classificació prèvia a
la final un ocupava la segona posició i l’altre la tercera, quedaran segon i tercer respectivament.
5. PREMIS
Primer classificat obtindrà plaça pel torneig de Madrid (estiu 2018) + joc de taula
Segón classificat obtindrà plaça pel torneig de Madrid (estiu 2018) + joc de taula
Hi haura 2 plaçes per Madrid en cas de ser més de 24 jugadors en el total del torneig.
Altres sorpreses o obsequis per altres finalistes o participants
6.INTERPRETACIÓ DE COMPONENTS I NORMES
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 criteri de la mateixa
organització i dels àrbitres.
L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.
Hi haurà 2 àrbitres identificats per a qualsevol consulta en qualsevol moment per resoldre dubtes
dels jugadors durant totes les partides.
7.CONDUCTA POC ESPORTIVA
Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants del
torneig com amb la resta de persones presents a l'esdeveniment.
La organització té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc
esportives.
La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida.
L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió
immediata del torneig.
8.PÚBLIC
Durant les partides de torneig, el públic no podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el
desenvolupament de la partida.

9. ACLARIMENTS DE NORMES
Si s’adquireix una carta de desenvolupament amb 1 punt de victòria, i això fa 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 causés el final de la partida.
10.INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran presencialment a l'Índex, o a través del formulari d'inscripció a
www.indexjove.cat
Per poder inscriure's cal tenir com a mínim 12 anys, i tenir coneixements bàsiques del joc, per tal
de poder realitzar el torneig de forma normalitzada
Per participar al la final de Madrid, cal tenir 16 anys
No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

