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Spanish Qualifying Tournament to the
2022 Wizard World Championship
wizardcards.com

2 d’octubre de 2022

Amigo Spiele ha delegat en el CCCJ l’organització d’un torneig classificatori
per a escollir un jugador representant del Regne d’Espanya al 2022 Wizard
World Championship, que es disputarà a Viena, Àustria, el dia 22 d’octubre
de 2022.
Amigo Spiele, com a organitzador de l’esdeveniment, es farà càrrec de
l’allotjament d’aquest jugador al Lenas Donau Hotel de Viena, del 21 al 23
d’octubre. Les despeses de viatge seran a càrrec del jugador participant.
Reglament
El torneig es disputarà a wizardcards.com el dia 2 d’octubre a partir de les 11 hores.
Per a la inscripció caldrà enviar un email a info@cccj.es indicant nom i cognoms, lloc de
residència, telèfon i nom registrat a wizardcards.com, amb una anticipació mínima de
dues hores a l’inici del torneig. Qualsevol inscripció rebuda amb posterioritat quedarà
subjecta a la decisió del director del torneig, que serà inapel·lable.
Estructura del torneig:
09 hores: Tancament d’inscripcions.
11 hores: Fase preliminar. Tots els participants disputaran 3 rondes.
16 hores: Semifinals (8 jugadors)
17 hores: Final (4 jugadors)
El torneig es jugarà amb baralla alemanya. Les partides es jugaran en taules de 4 o 5
jugadors, segons el nombre de participants, seguint les normes de la plataforma de joc.
La posició del jugadors en cada taula es determinarà per sorteig, en totes les fases del
torneig.
El guanyador del torneig serà el vencedor de la partida final.
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Fase preliminar
En les partides de la fase preliminar es prioritzarà que totes les taules tinguin el mateix
nombre de jugadors, i que el nombre de jugadors per taula sigui 4.
Els resultats de les partides d’aquesta fase conformaran una classificació per punts,
segons la posició obtinguda i d’acord a la taula següent:

En cas d’empat en el resultat d’una partida es repartiran la suma dels punts en joc.
En cas d’empat en la classificació, es comptarà la major quantitat acumulada de punts
de joc. En cas de persistir algun empat es decidirà en favor del jugador que porti menys
breaks acumulats, i com a darrer criteri, en favor del jugador que anava per darrere
abans de l’empat.
La composició de les taules serà:
• Ronda 1: per sorteig
• Ronda 2: es formaran d’acord a la posició obtinguda en les partides jugades a la
ronda 1, en ordre descendent. Exemples a 4 taules (A, B, C, D) i 16 jugadors, i 5 taules
(A, B, C, D, E) i 25 jugadors:

•

Ronda 3: es partirà de la classificació i s’aplicarà el sistema de la serp, en ziga-zaga.
Exemples:

Semifinal i partida final
Els vuit millors classificats de la fase preliminar jugaran una semifinal en dues taules de
4 jugadors. La distribució es farà aplicant el sistema de la serp, en ziga-zaga.
Passaran a la partida final els 2 millors jugadors de cada semifinal.
Els empats en les semifinals es resoldran per la millor classificació en la fase preliminar.

CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS
Fundat el 1987

Si es produeix un empat en la partida final es resoldrà a favor del jugador amb menys
breaks en aquesta partida, i en cas de persistir, a favor del jugador que anava per darrere
abans de l’empat.
El guanyador del torneig haurà de confirmar per email a info@cccj.es la seva assistència
a Viena abans de les 21 hores del dia 3 d’octubre. En cas contrari o renúncia expressa,
el seu dret passarà al següent classificat.
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes normes serà resolta segons el criteri del
director del torneig.

