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Benvinguts a la vuitena lliga del Vallès de Flames of War, esperem que sigui una bona lliga,
divertida i on tots puguem passar unes bones estones gaudint d’aquest meravellós wargame.
On a més també coneixem més gent que viu aquest hobby amb la mateixa il·lusió amb la que
nosaltres hem intentat preparar i organitzar aquesta lliga.
Qualsevol punt o conflicte que es pugui generar durant el campionat que no estigui reflectit en
aquestes bases serà debatut i resolt pel comitè el més aviat possible, prenent nota per a
properes modificacions o aclariments de les bases (vegeu en el punt 9 els membres del
Comitè). Tot i així, el que és decideixi a taula entre els contrincants és el que preval.
Moltes gràcies per la vostra confiança, molta sort i bona lliga!!!
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PERÍODE DE JOC

La VIIIª Lliga del Vallès estarà formada per 5 jornades. No hi haurà cap restricció d’armament
addicional a la llista mateixa. Les jornades de la lliga aniran cronològicament esdevenint. Està
previst que la lliga comenci la setmana del 1 de Febrer. El preu de la inscripció és de 15 € pels
socis i 20€ pels no socis. Tots els participants rebran al final de la lliga un detall per la seva
participació independentment de la posició en que la finalitzin, està previst també un premi per
el millor classificat de cada bàndol.

2

TIPUS DE CAMPIONAT

Durant el campionat es jugaran un total de 5 partides, s’haurà de jugar la partida corresponent a
la jornada en un període de 4 setmanes tal i com s'indica en el calendari (veieu l’apartat “7
Calendari”). Els jugadors s’inscriuen triant un bàndol (Aliats o Eix) i una nació del bàndol escollit
(Alemanys, Americans, Anglesos, Italians). Els participants jugaran tot el campionat respectant
els fets històrics. Per exemple: els jugadors que triïn una nació com la italiana hauran que fer
servir alemanys quan sigui adient.

2.1

Rang en la classificació i puntuació.

La posició en la classificació vindrà determinada per els punts obtinguts segons la taula
següent:
Victòria
Empat o partida no resolta
Derrota
No compareixença

Punts
4
2
1
0

S'utilitzarà el sistema de puntuació de FOW per desempatar en el cas de tenir el mateix nombre
punts. Tots els emparellaments estaran definits a l’inici de la lliga. Els resultats de les partides i
la classificació es podrà consultar a la web:
https://latorrededaus.cat/flames-of-war/classificaciofow/
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PUNTS I LLISTES.

Les llistes per a les partides hauran de ser de 1750 punts com a màxim. I correspondran al
període de LATE.
Està permès utilitzar les llistes d’eines com FORCES OF WAR o EASYARMY, però és important
portar la llista impresa de casa per agilitzar al màxim l’inici de la partida. Com tots sabem,
aquestes eines tenen errors, és molt recomanable portar a cada partida el llibre propi de la
nacionalitat del que hem extret la llista, ja que si hi ha qualsevol error sempre s’agafarà com
correcte la versió del llibre amb les correccions del LFTF i el llibre “Know your enemy”. En cas
d’emprar llistes digitals caldrà aportar el pdf corresponent.
Abans de començar la partida els contrincants han de deixar les llistes que es faran servir a la
vista i cap per avall. Una vegada desplegat tots els exercits els jugadors comprovaran que les
llistes siguin correctes. Si es detecta un error en els punts es trauran en aquest moment les

2

unitats/escamots necessaris per no superar el límit de punts. En cas de dubtes o errors en les
llistes és pot apel·lar al comitè de lliga presentant la llista incorrecta (amb una fotografia de la
llista enviada a algun dels membres del comitè) i aquest pot decidir sancionar el jugador amb la
llista incorrecta, traient-li 1 o 2 punts de la classificació general. Els personatges o herois
històrics s’utilitzen tal com s’explica al reglament. Esta permès només utilitzar un personatge per
partida.
Quan es despleguen les unitats a la taula cal informar al contrincant del model exacte de la
unitat desplegada, amb tota la informació pertinent: Nom, Moral, Habilitat, etc. Les unitats que
estan fora de la taula, o es despleguen mes tard, també son publiques i s’han de donar a
conèixer amb totes les dades; per exemple aviació, franctiradors, unitats en emboscada, etc.
Recordeu: Ambdós jugadors comprovaran l’OB del adversari un cop fet el desplegament, per
això és obligatori portar el llibre, web o fotocopia de la llista.
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REGLAMENT

El reglament que s’aplicarà durant tot el campionat és la 3ª Edició de “Flames of War” amb les
modificacions i errates oficials. Les correccions d’errades oficials les podeu trobar al “Lessons
from the front” disponible a la web de “Flames of War”:
http://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/LessonsFromTheFront.pdf
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PUNTUACIÓ

Els resultats de les partides es calcularan segons s'indica al punt 2. En cas d’impossibilitat o
nul·la voluntat de trobada per jugar la partida, es consideraran de la següent forma:
a) si un jugador al finalitzar les 4 setmanes que dura la jornada, no ha volgut o pogut
jugar la partida, rebrà 0 punts i comptarà com a no presentat. El seu contrincant
obtindrà 4 punts de victòria;
b) si tots dos jugadors durant el període de 4 setmanes no han pogut o volgut jugar, i no
es posen d’acord sobre qui ha sigut el causant de no haver jugat la partida, quedarà
registrada amb una puntuació de 0-0. Comptant ambdós com no presentats;
c) els jugadors han de jugar la partida físicament, no poden pactar cap resultat. Una
vegada ha finalitzat la partida cal informar del resultat als organitzadors de la lliga per
alguna de les vies de comunicació, i apuntar el resultat en el taulell del club.
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MAPES I MISSIÓ

Els mapes i les missions corresponents s’especifica en el llibret de lliga.
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CALENDARI

La previsió de dates per cadascuna de les rondes son les especificades en el quadre següent.
Seran susceptibles de canvi en funció de l’evolució de la pandèmia i les restriccions de mobilitat
que se’n derivin.
Ronda
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
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Data
de l’1 al 28 de febrer
de l’1 al 28 de març
del 29 de març al 25 d’abril
del 26 d’abril al 23 de maig
del 24 de maig al 20 de juny

LLIBRES I LLISTES

Els llibres i les llistes permeses s’especifiquen en el llibret de lliga. En aquesta edició es
permetran les llistes digitals oficials.
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9

QUAN I ON ES JUGARÀ LA PARTIDA

Les partides es poden jugar a qualsevol lloc, sempre que els dos participants estiguin d’acord.
El Club “La Torre de Daus” posa a disposició dels participants de la lliga les seves instal·lacions,
prèvia reserva a la pàgina web del club (https://latorrededaus.cat/club/reserva-2/).
Els jugadors que s’apunten a la lliga es comprometen a donar prioritat per jugar els caps de
setmana. Un jugador que no jugui 3 de les partides de la lliga serà expulsat sense dret al retorn
dels 15/20€ de la inscripció. Avisant amb antelació l'organització posarà a disposició dels
participants la possibilitat de jugadors comodins per poder fer la partida.
També demanem el compromís de tots els jugadors de jugar totes les partides de la lliga i en
cas de preveure algun impediment prolongat (viatges, operacions, etc..) comunicar-ho al
Comitè perquè pugui prendre les previsions oportunes.

10 GUANYADORS
Obtindrà premi el millor classificat de cada bàndol i un petit recordatori el darrer classificat de
cada bàndol. L'entrega de premi es farà de forma presencial un divendres del mes de
Juny/Juliol, si les condicions ho permeten.

11 ÈTICA
S’espera de tots els jugadors un comportament correcte i adequat. S’entén com a incompliment
d’aquest punt: l’ús de llistes fraudulentes; la tergiversació de les regles; la manca de respecte al
contrincant (els crits, insults, vexacions, etc..). En cas de produir-se alguna de les situacions
abans descrites, s’haurà de comunicar al Comitè de lliga que té la potestat de castigar de forma
discrecional a l’infractor un cop disposi de tota la informació i hagi valorat els fets.
També s’espera de tots els que estan observant una partida de lliga, que no facin cap comentari
que pugui afectar-ne el resultat, evidentment poden ser consultats davant algun dubte per les
dues parts, però no poden ser considerats àrbitres en cap cas.

12 COMITÈ DE LLIGA
El comitè de lliga està format per:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Albert Serra Oller
Josep Miquelay Borràs
Jordi Serra Oller
Raúl Díez García
Sergi Terol Gimenez

13 CONSIDERACIONS PER L’ESCENOGRAFIA
Les característiques de cada element que figura als mapes les trobareu al llibret de la lliga.

14 AGRAÏMENTS
Des de l’organització volem agrair l’esforç de la gent que fa possible la lliga, així com botigues
de hobby que col·laboren.
Menció especial per en Sergi Terol que ens ha dissenyat el llibret d'aquesta lliga i els croquis i
diagrames d'interpretació del terreny, així com l’actualització de les missions.
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