
 

 

 

¿Que és? 

Es un torneig d’una sola jornada

jugadors/es en format lliga on s’enfronten tots els equips. 

¿Com es juga? 

Els enfrontaments entre equips són

1vs1 i 1 partida 2vs2

Tots els equips tindran un full 

sabran amb quin equip jugaran cada partit de la lliga

assignaran abans cada p

sense repetir parella a la 

hagin jugat totes les opcions possibles.

D’aquesta manera sabran amb quin equip jugaran i assignaran 

jugadors, sense realment 

jugador o parella fins al moment de jugar, degut a que tots 

els equips entreguen abans del partit el full a

dels jugadors. 

¿Com es puntuen els parti

Cada partida del partit

l’equip guanyador en aquella partida. Sumant els resultats 

de tots els enfrontaments, donarà el resultat global del 

partit. 

Exemple: Equip A guanya un 1vs1 i l’equip B guanya un 1vs1 i 

la 2vs2. El resultat és Equip A 1 

¿Com s’ordena la classificació

Al equip guanyador 

classificació i també les partides guanyades i perdudes. A 

l’equip perdedor, no se li suma cap punt del partit, però si 

se li compten les partides 

També es sumaran els punts a favor i en contra de totes les 

partides, que al igual que les partides guanyades i 

perdudes, són per desfer empats a la classificació

“pointaverage”. 

Al final de tots els partits l’equip que sigui el primer a 

la Classificació, serà el guanyador.

En cas d’empat, desempata primer el “pointaverage” i desprès 

l’enfrontament directe entre els equips implicats.

 

CARCASSONNE 

TEAMFORCE DAY

d’una sola jornada (matí), per equips de 4 

jugadors/es en format lliga on s’enfronten tots els equips. 

Els enfrontaments entre equips són partits 

1vs1 i 1 partida 2vs2, que es juguen alhora.  

Tots els equips tindran un full de ruta del torneig

sabran amb quin equip jugaran cada partit de la lliga

cada partit els jugadors a cada partid

ense repetir parella a la partida de parelles

ugat totes les opcions possibles. 

D’aquesta manera sabran amb quin equip jugaran i assignaran 

jugadors, sense realment saber amb qui s’enfronta cada 

jugador o parella fins al moment de jugar, degut a que tots 

entreguen abans del partit el full a

s partits i les partides? 

partit entre equips sumarà 

’equip guanyador en aquella partida. Sumant els resultats 

de tots els enfrontaments, donarà el resultat global del 

Equip A guanya un 1vs1 i l’equip B guanya un 1vs1 i 

la 2vs2. El resultat és Equip A 1 - Equip B 2. 

ordena la classificació? 

Al equip guanyador del partit se li suma 1 a la 

i també les partides guanyades i perdudes. A 

no se li suma cap punt del partit, però si 

se li compten les partides guanyades i perdudes. 

També es sumaran els punts a favor i en contra de totes les 

partides, que al igual que les partides guanyades i 

perdudes, són per desfer empats a la classificació

Al final de tots els partits l’equip que sigui el primer a 

la Classificació, serà el guanyador. 

En cas d’empat, desempata primer el “pointaverage” i desprès 

l’enfrontament directe entre els equips implicats.

CARCASSONNE  

TEAMFORCE DAY 

per equips de 4 

jugadors/es en format lliga on s’enfronten tots els equips.  

de 2 partides 

de ruta del torneig, on 

sabran amb quin equip jugaran cada partit de la lliga i 

artit els jugadors a cada partida, 

de parelles, fins que 

D’aquesta manera sabran amb quin equip jugaran i assignaran 

saber amb qui s’enfronta cada 

jugador o parella fins al moment de jugar, degut a que tots 

entreguen abans del partit el full amb l’odre 

entre equips sumarà 1 punt per 

’equip guanyador en aquella partida. Sumant els resultats 

de tots els enfrontaments, donarà el resultat global del 

Equip A guanya un 1vs1 i l’equip B guanya un 1vs1 i 

 

se li suma 1 a la 

i també les partides guanyades i perdudes. A 

no se li suma cap punt del partit, però si 

guanyades i perdudes.  

També es sumaran els punts a favor i en contra de totes les 

partides, que al igual que les partides guanyades i 

perdudes, són per desfer empats a la classificació a mode de 

Al final de tots els partits l’equip que sigui el primer a 

En cas d’empat, desempata primer el “pointaverage” i desprès 

l’enfrontament directe entre els equips implicats. 

 


