
 

 

Champions Dòmino Mutuam 2016 

Moltes gràcies per participar en aquest 7è Campionat de 

Dòmino entre tots els casals, clubs i centres cívics de Barcelona. 

Plegats passarem una bona estona junts !! 

Contacte i Coordinació Dòmino  

 Iris Domingo  93 247 94 40 ext. 5078 / Fax: 93 547 88 26  

 Mòbil 630 25 49 67   iris.domingo@mutuam.com 

Horari de Contacte: de Dilluns a Divendres de 9 a 14h 

 

PRESENTACIÓ de la CHAMPIONS DÒMINO MUTUAM 2016 

La modalitat del Joc del dòmino que jugarem és per parelles.  

Cada partida la juguen 2 parelles i es composa de diferents mans. La partida acaba 

quan una de les parelles arriba o supera els punts establerts (300) o passats 50 minuts 

de joc. Primer es realitzarà una Lliga Interna en cadascun dels Casals/Clubs d’on sortirà 

la UNA PARELLA GUANYADORA. Aquesta es decidirà no només amb la quantitat de 

partides guanyades, sinó que també es contarà la diferencia de punts amb les que 

hagin guanyat (average).  

Entre totes les parelles guanyadores de cada Casals/Clubs participants es realitzarà una 

GRAN FINAL  a l’Auditori AXA de l’Illa Diagonal, el dia 7 de Juny de 2016. A la Gran 

Final es premiaran les tres primeres parelles Classificades. 

 
 

Regles bàsiques el Campionat 
LLIGA INTERNA  

Inscripcions 

La persona de contacte de Mutuam lliurarà a cada casal o club participant un Llistat 

d’Inscripció (veure annex) 

�  El número de parelles inscrites ha de ser parell.    

�  La data màxima d’inscripció del casal o club és el el 29 d’Abril.  

� El coordinador del casal o club inscrit, ha de fer arribar abans del 20 de maig i per 

correu electrònic el llistat dels jugadors.  

� Enviar llistes a la Coordinadora del Campionat: Iris Domingo per correu electrònic 

iris.domingo@mutuam.com        

 

Normes Campionat de lliga interna 

� Les parelles s’enfrontaran segons la graella de competició que elabori el 

responsable del casal. 



 

 

� Cada parella que s’enfronta ha d’omplir la Fulla de Partida.  

� Guanya la parella que primer arribi a 300 punts o passats 50 minuts de joc. 

 

Lliurament de resultats i proclamació de la parella guanyadora 

� La Lliga Interna ha de finalitzar com a màxim el 19 de Maig. 

� El Coordinador del casal o club ha de fer arribar el nom de la parella guanyadora a 

Iris Domingo per correu electrònic iris.domingo@mutuam.com, abans del 20 de 

Maig (data màxima). 

 

 

GRAN FINAL – 7 de JUNY 

 

• El dia de la Gran Final, els classificats de cada casal o club jugaran 3 partides d’on 

sortiran proclamades les 3 Parelles Guanyadores i el Millor Casal o Club. 

• El dia de la Gran Final, es penalitzarà a aquelles parelles que arribin tard, restant 

10 punts per cada minut de retràs.  

• Durant la final, la duració de cada partida serà de 50 minuts. Si passat aquest 

temps, cap de les parelles ha arribat a 300 punts, guanyarà la parella que hagi 

obtingut més punts.  

• Es puntuaran tant  les partides guanyades com l’average (la diferència de punts 

per les que s’ha guanyat cada partida). 

• La Coordinadora del Campionat és la persona responsable de supervisar el bon 

funcionament d’aquesta Gran Final i serà la responsable de proclamar els 

guanyadors.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: L’organització es reserva el dret de publicació dels reportatges fotogràfics i/o 

vídeo de la Gran Final, que podran ser publicats als canals digitals de Grup Mutuam: 

blog, xarxes socials, web i newsletters, per tal de promocionar la jornada “No jubilis la 

Memòria 2016”. En cas d’oposar-se a la publicació d’aquest contingut en els nostres 

canals de comunicació, els agrairíem que ens ho facin saber a la següent adreça 

electrònica: lopd@mutuam.com 


