
 

TORNEIG

1. El torneig es regirà per les normes bàsiques del joc Carcassonne, 

tan a nivell de regles com de punts, amb les dues úniques 

excepcions dels punts 5 i 7. 

2. Es formaran equips per parelles, que jugaran junts totes les partides 

que hagin de jugar al torneig.  

3. Les partides hauran de ser de 4 jugadors exactes per taula, 2 equips 

col·locats de manera alternada al voltant de la taula, quedant els 

jugadors de cada 

4. Està totalment prohibida qualsevol comunicació entre les parelles 

del propi equip, sigui verbal o de gestos, que pugui alterar el 

desenvolupament normal de la partida. 

5. Qui sigui el jugador/a inicial haurà de jugar la llose

col·locar Meeple de manera habitual. 

6. Els jugadors jugaran i sumaran punts amb els seus propis Meeples, 

com en una partida normal. 

7. Cada equip comptabilitzarà com la seva puntuació final, la 

puntuació més baixa dels 2 jugadors de l’equip

entre els dos equips, es comptabilitzarà la puntuació més alta dels 2 

equips per desempatar. En el estrany cas que hi hagi múltiple 

empat...qui digui “Trinco, Trinco” abans, serà el guanyador. 

 

TORNEIG X PARELLES  

El torneig es regirà per les normes bàsiques del joc Carcassonne, 

tan a nivell de regles com de punts, amb les dues úniques 

excepcions dels punts 5 i 7.  

Es formaran equips per parelles, que jugaran junts totes les partides 

que hagin de jugar al torneig.   

Les partides hauran de ser de 4 jugadors exactes per taula, 2 equips 

col·locats de manera alternada al voltant de la taula, quedant els 

jugadors de cada equip una al davant de l’altre.  

Està totalment prohibida qualsevol comunicació entre les parelles 

del propi equip, sigui verbal o de gestos, que pugui alterar el 

desenvolupament normal de la partida.  

Qui sigui el jugador/a inicial haurà de jugar la lloseta inicial i podrà 

col·locar Meeple de manera habitual.  

Els jugadors jugaran i sumaran punts amb els seus propis Meeples, 

com en una partida normal.  

Cada equip comptabilitzarà com la seva puntuació final, la 

puntuació més baixa dels 2 jugadors de l’equip.  En cas d’empat 

entre els dos equips, es comptabilitzarà la puntuació més alta dels 2 

equips per desempatar. En el estrany cas que hi hagi múltiple 

empat...qui digui “Trinco, Trinco” abans, serà el guanyador. 

 

El torneig es regirà per les normes bàsiques del joc Carcassonne, 

tan a nivell de regles com de punts, amb les dues úniques 

Es formaran equips per parelles, que jugaran junts totes les partides 

Les partides hauran de ser de 4 jugadors exactes per taula, 2 equips 

col·locats de manera alternada al voltant de la taula, quedant els 

Està totalment prohibida qualsevol comunicació entre les parelles 

del propi equip, sigui verbal o de gestos, que pugui alterar el 

ta inicial i podrà 

Els jugadors jugaran i sumaran punts amb els seus propis Meeples, 

Cada equip comptabilitzarà com la seva puntuació final, la 

.  En cas d’empat 

entre els dos equips, es comptabilitzarà la puntuació més alta dels 2 

equips per desempatar. En el estrany cas que hi hagi múltiple 

empat...qui digui “Trinco, Trinco” abans, serà el guanyador.  


