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Despertaferro brillant 
Campió de la Copa KO 

Sigma enginyers

Batman Campió de la Copa 
Bigai.

Saturnino, Campió de segona divisió, 
Dream team sots campió Llove i Rapuco, 

supervivents de la promoció, nous 
primeres, junt a Ceretano i Real Saeta

que conserven categoria.

Comtal i Boto d’ancora, baixen a 
segona, damnificats de la promoció.



Editorial
Una nova temporada ¡¡¡

De nou una temporada està a punt de 
començar. Una temporada que tots desitgem 
sigui tant emocionant i carregada de 
competició, de gols, d’emocions i de 
trobades, com la passada. 
De la temporada 2007-2008, encara 
ressonen el triomf contra pronòstic en la final 
de la Copa KO Sigma enginyers, d’un 
superb DESPERTAFERRO i la culminació 
d’una magnifica temporada de BATMAN, 
guanyador de la Copa Bigai. 
També resten a les nostres retines, les 
seqüeles d’una fase de promoció que es 
preveia mortal i va ser duríssima. Menció a 
RAPUCO i LLOVE, nous primeres amb tots 
els pronunciaments. 
I confirmar l’èxit de les Nits Golfes, que ha 
arribat a 10 edicions, proclamen un campió 
indiscutible i memorable, els sopars i el 
bon rotllo en totes elles....a banda 
PIRABO guanya la classificació general 
compensada. 
Un record i una abraçada, al company BOTO 
D’ANCORA, que va patir una afecció 
coronària, però que ja es troba en procés de 
recuperació. Esperem comptar amb la seva 
companyia. 
Entreu, està ple de noves fites i la competició 
espera ja a la porta. 
 
Benvinguts de les vacances....comença 
l’espectacle. 



Comité de 
Competició

 
Tal com ja es va avançar en el passat número de la 
revista, aquest any, el Comitè de Competició, no avisarà 
dels partits no jugats i directament s’aplicarà el reglament 
en els W.O.,, en aquells partits no jugats en el terme 
previst sense dret a al.legacions. De manera, que aquell 
equip que no pugui jugar per alguna raó, deurà comunicar-
ho avanç de la data de joc al Comitè per una de les 
múltiples formes (correu electrònic, telèfon, oral, escrit a 
ma)i aquest, decidirà l’aplaçament. 
 
Repetim que es important que els competidors 
prenguin consciència de que jugar implica una forma de 
respecte amb els rivals, la mateixa que implica si no es pot 
jugar, el trucar o el comunicar al Comitè que així serà. 
 
També us demanem, que els partits es cel.lebrin dins de la 
setmana designada i que solsament s’usi la setmana 
següent, per casos especial, a la fi de poder editar unes 
classificacions homogènies de partits. 
 
Reiterem l’agraïment pel vostre esforç i tenim la seguretat 
que aquesta nova modalitat de Comitè ens farà a tots mes 
responsables i ens podrem dedicar a jugar sense discutir. 
 
La Competició de veterans continua amb els criteris ja 
establerts. 
 
En un més el Comitè de Competició, editarà una guia 
consensuada, on es definiran les mesures tant 
competitives com disciplinaries a emprendre en ens casos 
de retirades en mig de la competició. 



Primera 
Divisió

Un nou any a punt de començar i la màxima categoria ja te
complerta la llista de participants.
Noms propis a tenir en compte, el campeonisim P.B.VILLAVERDE,
que es de suposar voldrà repetir títol. La sorpresa de l’any passat
DESPERTAFERRO, que tindrà de demostrar si va ser flor d’un dia o
està madur per suportar la pressió de la història.
Els nous primeres, SATURNINO, un veterà perillosíssim, DREAM
TEAM, un retorn desprès d’un any a segona , RAPUCO, la gran
sorpresa i LLOVE, la gran incògnita.
Aquest any, la primera divisió no comptarà amb dos equips
tradicionals a primera, com eren COMTAL i BOTO D’ÀNCORA, que
van ser damnificats de la promoció.

La resta de l’armada, a punt de foc, ICK, BOTOFUMEIRO,
SPORTING, CHONDOS, BALUMBA, BATMAN, MERCENARIS,
MILAN, ESTRELLA VERDE i CSI.
Van mantenir categoria.....amb molts patiments REAL SAETA i
CERETANO, que prometen no patir tant aquest any.

Pels equips que l’any passat varen superar el tall de la promoció, es
a dir els classificats entre el 1er i el 12è i que no jugaran la primera
fase de la Copa del KO Sigma enginyers, el Comitè els ha
preparat una sorpresa.... La COPA DE LA LLIGA, en un format
d’eliminatòries directes tipus COPA KO, amb sorteig pur i amb la
següent particularitat: L’eliminatòria estarà formada per 5 partits de
20 minuts, amb botons de categoria 2,5, de 3, de 3,5 i de 4 i lliga
clàssica, al major número de victòries on els empats son partits
nuls. 100 minuts de joc continuat on es demostrar el domini de les
4 categories i dels nervis.
No volíeu ADRENALINA?????????

Només desitjar sort a tothom i les mateixes emocions i
patiments durant l’any.



Segona
Divisió

Aquest any, la segona divisió a patit una 
reducció d’equips. El número de participants, 
enguany es de 16. Baixes sensibles d’equips de 
sempre, com FLAMENGO o en 
BOTONOPLÀSTICA per raons laborals. 
Nous equips han completat la categoria, entre 
ells un veterà que de ben segur donarà que 
parlar , en MANCHESTER, un recuperat 
OSASUNA i un dos nous socis, el CAN SOLER 
i l’INTER de MILÀ. 
A ells cal afegir 3 dels quatre equips que varen 
perdre la categoria de primera divisió, el 
passat any, que son ALCATRAZ, BOTO 
D’ANCORA i COMTAL. Tot tres, candidats 
segurs, darrera de 2 de les places directes 
d’ascens, sense oblidar els equips que l’any 
passat varen quedar molt aprop, com son 
LEVANTE, ALEGRIA, HORTA, PERIQUITOS 
i HURACÀ. 
Desitgem, que en aquesta temporada que 
s’inicia, no tinguem els problemes de baixes i 
absències de la passada, que sempre desvirtua 
el joc i la competició. 
 
Molta sort a tothom 



Copa  KO 
Sigma enginyers
i Torneig Bigai

 
Una nova temporada comença i el passat dia 15, es 
va fer en la seu social, el sorteig de la primera fase 
de la Copa del KO Sigma enginyers. 
Un any més, comptem amb l’esponsorització de 
Sigma enginyers, per aquest campionat. 
El format de la primera fase es de quatre grups de 
5 equips cada un d’ells.Competició de lligueta a una 
sola volta amb botons de mida clàssica. 
Aquest any, aquesta primera fase, serà molt més 
dura, donat, que de cada grup, només es 
classificarà el primer, que anirà directament a 
vuitens de final amb els equips de primera exents 
d’aquesta fase. 
Els 16 equips restants, configuraran els vuitens de 
final del Campionat de Bigai. 
Com l’any passat, hi haurà una fase final a partir de 
quarts, que reunirà els campionats de la Copa i 
Bigai en una tarda de emocions. 
Els grups son: 
 
Grup A Grup B Grup C Grup D 
 
Dream Team White Sox Real Saeta Llove 
Ceretano Palindrom Periquitos Tangerina 
Saturnino Can Soler Inter Alegria 
Empuries Boto d’ancora Rapuco Comtal 
Hort Huracà Levante Alcatraz 
 
Molta sort a tots¡¡¡¡¡¡¡ 



Campionats de 
rànquing

Una nova temporada de campionats de rànquing
comença amb el ressò encarà del primer lloc final de
P.B.VILLAVERDE i el títol de gran mestre “MASTER”
per el campionisim ICK. 
 
Continuem amb els vuits campionats cel.lebrats l’any
passat i que ja han conformat un calendari per
rànquing estable. Vuit models de competició per els
més exigents. 
 
Tot i aquesta suposada “exquisides”, m’agradaria
desmitificar els campionats de rànquing i invitar a tots
els socis a participar de l’experiència que suposa un
campionat d’un dia, envoltat de les “vaques sagrades” i
gaudint del joc. 
Lo principal no son els resultats, tant sols l’ambient de
“bon rotllo” que es respira, paga la pena de provar-ho.
L’experiència de jugar amb jugadors altament
experimentats, fa millorar el joc i ensenya en
estratègia i formes de joc. Ànim a tothom¡¡ 
Quan rebeu aquest butlletí ja s’haurà cel.lebrat el
primer campionat. La Merçé. Aquest any ha estat
especial. Junt amb el rànquing, s’ha jugat la super
Copa entre P.B.VILLAVERDE i DESPERTAFERRO, tot
un partidàs. 



Altres
campionats

Aquest any, dos noves competicions apareixen en el ja per si
atapeït calendari social, però el Comitè de Competició no
para de pensar noves formes de tenir-vos contínuament en
dansa¡¡¡¡ 
 
Es la Copa de la lliga, creada per tenir entretinguts als
equips de primera divisió que no jugant la primera fase de la
Copa KO Sigma enginyers. 
 
En l’apartat de primera divisió, s’explica el format i els que
ho han provat, garanteixen que es una forma de jugar
espectacular, emocionant i que posa els nervis al límit. 
 
També us guardem una sorpresa. Pretenem organitzar la
Champions. Ja anem una mica justos, però esperem poder
recuperar l’endarreriment. El format serà lliga clàssica i
calendari real de la competició. 
 
Continuen les “Golfes”....com sempre de manera esporàdica
i anàrquica, tot i que ja hem creat una classificació, ben
complicada i recargolada, que ha donat com a campió de la
temporada 2.007-2.008 a PIRABO i sots campió a
DESPERTAFERRO. Però com el més important es l’ambient
de bon rotllo i els sopars que ens “fotem”, el passat dia 27,
junt a l’entrega de copes de la lliga de la temporada
passada, s’ha fet entrega a tots els equips que han participat
un 40% dels partits cel.lebrats a les golfes, d’un trofeig
unificat, perquè tots son els campions per la seva actitud. 
 
 



Actes socials i 
secretaria

El passat dia 27, es va cel.lebrar al local social de 
Bigai, del campionat de rànquing de la Merçé, el 
primer de la temporada. 
Junt aquest campionat, a la seva finalització, es va 
jugar la SuperCopa entre el campió de la lliga de 
primera divisió de la temporada passada i el campió 
de la Copa KO Sigma enginyers, P.B.VILLAVERDE 
i DESPERTAFERRO. 
I un cop acabats el botons, es va fer l’entrega dels 
trofeijos de lliga de l’any passat, entrega 
acompanyada amb un berenar sopar càtering que 
va ser del gust de tots els assistents. 
Per acabar, un plat fort, amb les cerveses a la mà, 
pericos i culers, van gaudir del partit de lliga en el 
televisor de l’associació. 
Tot el conjunt, molt especial. 
 
Amb aquest butlletí, rebreu la carta de convocatòria 
de l’Assemblea ordinària a cel.lebrar el proper 
dia 26 d’octubre a la seu social. 
A banda dels aspectes formals de totes les 
assemblees, es farà un repàs a les activitats de 
l’associació 2007-2008 i es donarà compliment a 
les peticions d¡alguns socis fetes per via postal a la 
Junta. 



Calendari de competició
2008-2009

NOTA MASTER: Classifiquen els 16 primers
classificats que hagin jugat un minim de 5 
torneijos de ranquing. Cas de equips que no 
participin, no es completarà el cupo amb equips
pitjor classificats.

lliga clàssicaMaster (lliga) (Veure nota)27-jun

/Fase final Copa Sigma i Bigai18-jun

/Fase de promoció a primera16-jun

30RCampionat de ranquing Primavera (30 mm)16-may

35RCampionat de ranquing Ctat de Barcelona (35 mm)18-abr

lliga clàssicaParelles (lliga clàsica)14-mar

25-30RCampionat de ranquing Carnestoltes (25-30 mm)14-feb

lliga clàssicaRCampionat de ranquing Sant Burget de Palau ( lliga)17-ene

40RCampionat de ranquing Nadal (40 mm)13-dic

35-40RCampionat de ranquing LAM (35-40 mm)15-nov

25RCampionat de ranquing Boto Prestigi (25 mm)18-oct

Lliga clàssicaCopa de Campions (Lliga, Ranquing, Masters i Copa)27-sep

30-35RCampionat de ranquing La Merce (30-35 mm)27-sep

Mida lligaInici primera fase Campionat Bigai 2008-200901-dic

Mida lligaInici campionat Geriatric 2008-200915-mar

Mida veteransInici Veterans 2008-200915-mar

Mida lligaContinuació Geriatric 2007-200803-sep

Mida veteransContinuació veterans 2007-200803-sep

Mida clàssicaInici de la Copa KO Sigma enginyers 200801-oct

Vuitens del 15/9 al 
17/10. Quarts del 18/10 
al 7/11. Semis del 10/11 
al 21/11. Final 26-28/12

2,5-3-3,5-4 -ClàssicaCopa de la lliga15-sep

Inici de les lligues de 1era i 2ª divisió15-sep

DatesMides

CALENDARI DE COMPETICIONS ANY 2008-2009
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Llistat de competidors
2.008 - 2.009

670.281.888.lltrias@hotmail.comWHITE SOX34
669.084.758a.jaumeandreu@dat-inf.comVILLAVERDE33
678.993.635.noTANGERINA32
676,031,914,ramonpes@gabinetpes.comSPORTING31
93.201.16.85.noSATURNINO30
676.901.237.rapuco5@hotmail.comRAPUCO29
667.636.315.noR.SAETA28
93.456.96.58.noPERIQUITOS27
649.313.006.tosalba@telefonica.netPALINDROM26
620.447.936noMILAN25
605.246.538.aquilinator@gmail.comMERCENARIS24
655.644.334MANCHESTER23
649.843.055.toni@masvidal.comLLOVE22
610.602.015.noLEVANTE21
696,983,080,jmeda@maticsystems.comINTER DE MILAN20
93.330.44.25.acasadevall@eresmas.comICK19
609.775.139josep@segarra-cia.comHURACA18
93.428.31.29.cbarri@hotmail.comHORTA17
649.956.908.camachini2005@yahoo.esESTRELLA VERDE16
650.811.519.fcempuries@hotmail.comEMPURIES15
93.685.35.00jjbuira@fungilab.comDREAM TEAM14
619.723.647.ferran@sigmaenginyers.esDESPERTAFERRO13
658.306.162.everde@randomhousemondadori.esCHONDOS12
609 117 788 i.segura@srsassociats.comCSI11
629.393.865.j.segura@srsassociats.comCOMTAL10
93.237.96.11.noCERETANO9
629.34.61.24.jordisol@emailpersonal.comCAN SOLER8
609.11.44.77.jaimesegura777@hotmail.comC.A.OSASUNA7
637.471.428.imaginari@terra.esBOTOFUMEIRO6
629.733.386.botodancora@tele2.esBOTO D'ANCORA5
609.746.335.jordi.roca@telefonica.netBATMAN4
669.011.012.zeles@hotmail.comBALUMBA3
93.246.39.52.tonicalv@yahoo.esALEGRIA2
93.265.37.22.antonserrat@gmail.comALCATRAZ1
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Ceretano

Martes botoniles
(2a parte)

En esto, que aparece BRASILIA, con un juego 
bonito, PERIQUITOS, con un juego practico y 
ALEGRIA, dispuesto a mezclar ambos juegos.
En los trebes de cercanias…cuando funcionan…
llegan el trio BATMAN, LLOVE i VITAMENIA. 
Cargados con maletas llenas de botones de última 
generación.
Aumenta el ruido y empieza a parecer un PUB lleno 
de hooligans. Ceretano se enfada con LEVANTE y 
pide más campos de juego. Es cuando entra 
DESPERTAFERRO, incluida maleta de 007 y 
manopla de guardia urbano.Con voz autoritaria, 
manda callar y explica las nuevas normas a adoptar 
des de YA. Todavia no mrepuestos de la sorpresa, 
los botoneros empiezan a reaccionar y con 
BALUMBA a la cabeza, empieza una triifulca
general.
Llegan SATURNINO, SPORTING, EUROPA, 
MERCENARIS y WHITE SOX, que se unene a la 
bronca y el cas hace que nadie sepa ya de que se 
discute.
Como “siempre”, DESPERTAFERRo tiene razón y 
con la aquiescencia del presidente, se zanja la 
cuestión....

Continuará…
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