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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CURLING 
 

4 de setembre de 2016 · Pista de gel del FC Barcelona 
 

 

EQUIPS PARTICIPANTS (10) 

Sporting L’Olla (A) Sporting L’Olla (B) Sporting L’Olla (C) 

CEVA (A) CEVA (B) The Walking Stones 

Barcelona (A) Barcelona (B) Barcelona (C) 

Jaca 

 

INSCRIPCIONS 

Els equips esmentats hauran d’abonar la quota d’inscripció de 100 € al compte 

d’inscripcions de la FCEH (la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549) abans de 

celebrar-se la competició. 

 

FORMAT DE COMPETICIÓ 

Es disputaran 3 rondes en sistema Schenkel. La primera ronda es fixarà prèviament 

mitjançant sorteig; les altres dues es determinaran en funció de la classificació 

provisional. 

 

Per a la classificació, la victòria valdrà 2 punts, l’empat 1 i la derrota 0. A igualtat de 

punts, els criteris de desempat seran: enfrontament directe, número d’ends, número 

de pedres i diferència de pedres, en aquest ordre. 

 

HORARIS 

Els partits es disputaran en les següents franges horàries: 

 1er partit: 9:30 - 11:30 

 2n partit: 12:30 - 14:30 

 3er partit: 16:00 - 18:00 

 

DESENVOLUPAMENT DELS PARTITS 

Els partits es jugaran a 8 ends, sense límit de temps. Es prega jugar ràpid i també es 

prega puntualitat a l’inici de cada partit. 

 

Hi haurà àrbitre de pista. Qualsevol qüestió que no puguin resoldre els dos equips 

rivals de comú acord i atenent-se a l’Esperit del curling es podrà plantejar a l’àrbitre de 

pista i finalment al Comitè de Curling de la FCEH, que tindrà la decisió final. 
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CLASSIFICACIÓ FINAL 

Es proclamarà campió de Catalunya l’equip que acabi en primer lloc a la classificació 

un cop finalitzades les tres rondes de joc.  

 

Es lliuraran medalles i un trofeu als tres primers equips classificats. 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Es podrà aparcar dins les instal·lacions del FC Barcelona, entrant per l’accés 14 i 

explicant al vigilant que és per participar al Campionat de curling.  

 

Qui vingui sense vehicle, ha d’entrar per l’accés 9, que és el més proper a la pista de 

gel. 

 

S’està tancant amb el bar de la pista un menú de mig dia per al dinar durant el 

descans del segon al tercer partit.  

 

S’informarà sobre preus i opcions més endavant.  


