
BASES DEL CAMPIONAT DE CARCASSONE 

1. Dia 12-05-2018 

 

2. Horari de 9 30 fins 19 30 , o fins  a declaració del guanyador/a  

 

3. El format del torneig  serà de rondes suïsses no eliminatòries. 

 

4. El nombre de rondes dependrà del numero de jugadors 

4-8: 3 rondes 

8-16 : 4 rondes 

16-24 : 5 rondes 

 

5. La durada de cada  ronda queda marcada en 60 minuts. Exhaurit aquest temps es farà 

una puntuació final  . Totes les partides seran per 4 jugadors/es. Hi haurà una fulla de 

control de ronda  per anotar el nom dels jugador i les seves puntuacions . 

 

El guanyador/a :  4 punts 

El segon /a : 2 punts 

Tercer i quart : 1 punt 

 

6. Els emparellaments es faran per nombre de punts. 

 

7. Es requereix als jugadors/es coneixement previ de les regles del joc de Carcassone 

bàsic, sense cap expansió. 

 

8. Els jugadors inicials es determinaran per atzar per tirada de dau . 

 

9. El premis del torneig són: 

1er:  Joc Tzolkin de devir. 

2on : joc Yang-Tze de devir 

 

Es sortejarà un joc “Gol “ entre tots els assistents. 

 

10. La organització s´encarregarà de resoldre dubtes , conflictes o vetllarà per que cap 

jugador/a no perdi temps de manera interessada, en aquest cas hi haurà un 

advertiment verbal , en cas de reiteració es procedirà a la expulsió del jugador/a. 

 

11. Es farà una parada per dinar de 1 h 30 minuts 

 

12. Les inscripcions al torneig seran gratuïtes i es tancaran el dia 12-5-2018 , 15 minuts 

abans de començar el torneig. 

 



13. La persona que resulti guanyadora obtindrà una plaça pel nacional de Madrid, en cas 

de que el nombre de jugadors sigui major de 12 dues places pels dos primers 

classificats. 

 

14. S’utilitzarà el reglament actualitzat a 2015 del joc que podeu obtenir en la següent 

adreça web: http://devir.es/wp-content/uploads/2015/05/Carcassonne-basico-

reglas2015l_ES.pdf 
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