
 

 

PROGRAMA CLUBS 2019 

 

Confeccionar un Ranking de Clubs de Catalunya amb seguiment mensual que s’anirà 

actualitzant a la Web de la Federació. 

 

PREMIS 2019 per acumulació de punts 
1r. Classificat  15.000 plats 

2n. Classificat  10.000 plats 

3r. Classificat    7.000 plats 

4rt. Classificat    5.000 plats 

5è. Classificat    3.000 plats 

 

*El Club que trameti 100 o més llicències durant la temporada 1.500 plats 

 

Normativa de puntuació per cada Club: 

 

- Tramitació llicència de 4ª categoria    100 punts 

- Tramitació llicència categoria Júnior        50 punts 

- Tramitació llicència Dama         50 punts 

- Tamitació llicència Sènior o Veterà        25 punts 

- Inscriure un equip a la Lliga Catalana i que l’acabin  250 punts 

- Organitzar una tirada de la LLiga Catalana   200 punts 

- Fer un curs amb participació mínima 

de 10 assistents (amb seguiment de la F.C.TO.)  150 punts 

- Documentació del Club al corrent 100%   150 punts 

- **Per increment de tramitació de llicències 

respecte a la temporada anterior per cada 10%  100 punts 

- **Si l’increment és superior al 40% adicional  400 punts 

- Per cada permís de tirada          50 punts 

- Envio resultats tirades a la F.C.T.O.         25 punts 

 

NOTA: 

El club que disminueix en un 25% respecte a l’any anterior amb la tramitació de 

llicències, no podrà puntuar durant 1 any. 

En cas d’empat a punts dels clubs primarà el que hagi fet més llicències i més activitat 

respectivament. 

Els punts per la tramitació de llicències s’atorgaran sempre i quan arribin dins del 

período de validesa de la llicència provisional. La llicència que arribi sense data 

d’expedició no obtindrà cap tipus de puntuació.  

*Per tots els Clubs Federats. 

**Es podran acollir els clubs, que l’any anterior fessin un mínim de 10 llicències o els que 

durant l’actual facin un mínim de 10 llicències i els corresponents increments a partir de 

les 10 llicències. 


