
CIRCUIT CARCASSONNE.CAT 
 

¿Que és? 

Es un conjunt de tornejos de Carcassonne que es van celebrant arreu de Catalunya, 

classificatoris o no, on l’objectiu és fomentar el coneixement del joc i la 

participació. 

 

¿Quins beneficis te? 

Pertànyer al circuit de Carcassonn.cat, permet arribar a més possibles participants 

tant habituals dels tornejos, com novells i casuals. I que la comunitat 

Carcassonnera estigui assabentada dels resultats finals de cada torneig.  

També l’organitzador del torneig pot rebre el suport de Carcassonne.cat, tant per 

la promoció del torneig, com per la realització (software Doritoware, reglament, 

etc...). A banda l’organitzador podrà posar el segell del circuit de Carcassonne.cat a 

la seva promoció, per identificar que és un torneig recomanat pel circuit. 

 

¿Com? 

Mitjançant un calendari comú i unificat, on cadascú proposa les seves dates per fer 

tornejos per evitar coincidències per afavorir la participació. 

 

¿Com es classifiquen els tornejos? 

Els classifiquen segons participació i format. 

 Fins a 8 participants. 

 De 8 a 16 participants. 

 De 17 a 32 participants. 

 Més de 32 participants. 

  

¿Quin ha de ser el format del torneig? 

El format pot ser decidit lliurement per l’organitzador del torneig. Ja sigui en 

partides de 4/3 jugadors o 1vs1. Però sempre recomanem un mínim de 3 partides 

classificatòries per poder entrar al circuit, per fomentar al màxim la socialització 

envers al joc i rendibilitzant la participació dels jugadors/es.  

 

 



¿Hi haurà algun afegit al circuit? 

Si. Si ets jugador de Carcassonne.cat o t’inscrius al circuit, podràs entrar al 

rànquing del circuit. La inscripció es pot fer al mateix lloc del torneig o al web de 

carcassonne.cat. 

 

¿Que és el rànquing del circuit? 

Un rànquing general que es farà amb tots els participants inscrits al circuit, on es 

podrà veure els resultats i l’evolució als tornejos jugats. On cada participant 

sumarà els punts de rànquing aconseguits i assignats a cada torneig. Només 

puntuarà els punts de la seva posició, independentment si els altres jugadors 

estan o no al circuit. 

 

¿Quin punts dona cada torneig? 

Els punts es donen segons la participació al torneig. 

 

 

Més de 32 participants: 
1ª posició - 25 punts 

2ª posició - 20 punts 

3ª posició - 16 punts 

4ª posició - 13 punts 

5ª posició - 11 punts 

6ª posició - 10 punts 

7ª posició - 9 punts 

8ª posició - 8 punts 

9ª posició - 7 punts 

10ª posició - 6 punts 

11ª posició - 5 punts 

12ª posició - 4 punts 

13ª posició - 3 punts 

14ª posició - 2 punts 

15ª posició - 1 punt 

16ª posició - 1 punt 

 
 
 
 

De 17 a 32 participants: 
1ª posició - 20 punts 

2ª posició - 15 punts 

3ª posició - 12 punts 

4ª posició - 10 punts 

5ª posició - 8 punts 

6ª posició - 7 punts 

7ª posició - 6 punts 

8ª posició - 5 punts 

9ª posició - 4 punts 

10ª posició - 3 punts 

11ª posició - 2 punts 

12ª posició - 1 punts 

 

De 8 a 16 participants: 
1ª posició - 16 punts 

2ª posició - 12 punts 

3ª posició - 9 punts 

4ª posició - 6 punts 

5ª posició - 4 punts 

6ª posició - 3 punts 

7ª posició - 2 punts 

8ª posició - 1 punts 

 

Fins a 8 participants: 
1ª posició - 10 punts 

2ª posició - 6 punts 

3ª posició - 3 punts 

4ª posició - 1 punts 

 
 

 

 

 



¿Els participants puntuen tots els tornejos que juguen? 

No. Puntuarà tots els tornejos puntuats, però al final del circuit, només li 

comptaran els millors resultats de les 3/4 parts del total dels tornejos del circuit. 

Vol dir, que si hi ha 12 tornejos, només puntuen pel rànquing general 8 tornejos. 

Així tots els participants poden tenir les mateixes opcions, tenim absències a uns 

quants tornejos. 

 

¿On es publicaran els resultats? 

Tots els resultats s’unificaran a mida que es vagin reben dels diferents tornejos al 

web de Carcassonne.cat. 

 

¿Hi hauran premis? 

Tot i que, el circuit promou la promoció i la participació als diferents tornejos 

d’arreu. No es descarta depenent dels diferents factors (participació, tornejos), que 

hi hagi premis a banda del plaer d’estar ben amunt al rànquing. 

 

¿On es pot apuntar al circuit un organitzador d’un torneig? 

Tots els tornejos interessats a entrar al circuit, podeu enviar-nos un correu mail a 

carcassonnecat@gmail.com, amb la data prevista pel vostre torneig i les 

característiques del vostre torneig. 
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