Normativa de l´Espiga Bowl 2021-22
1-FORMAT: El format de la Lliga 2021 son dos conferencies amb un play off del quatre milllors de
cada conferencia. Els emparellaments del play off seran el primer de la conferencia Est contra el
quart de la conferencia Oest, el segon de la conferencia Oest contra el tercer de la conferencia Est,
el tercer de la conferencia Est contra el segon de la conferencia Oest, i per últim, el quart de la
conferencia Oest amb el primer de la conferencia Est. Els emparellaments de les semifinals vindran
definits pes servidor (ligaadt).
2-PUNTUACIÓ: La puntuació serà de 3 punts pels guanyador del partit, 1 punt en cas d’empat i 0
punts en cas de perdre.
3-DESEMPATS: En cas d’empat a punts entre dos jugadors durant la lliga regular es ponderarà en
primer cas segons la diferència de touchdowns i en segon lloc la diferencia de casualities (el servidor
de ligaadt ja ho contempla així.
En cas d’empat en el partit durant el play off es jugarà dues prorrogues de 4 torns, on no es
recuperen el RR gastats i sense touchdown d’or. En cas d’empat després de la pròrroga es procedirà
a llançament de penalties. Cada jugador tirarà 5D6 considerant un èxit cada 4+. Si segueixen
empatats, es tirarà penalties de un en un fins que algun jugador falli i el seu rival no.
4-REGLAMENT: El reglament que s’utilitzarà es el Blood Bowl 2020. No es farà servir cap de les regles
del suplement Death Zone. Les cartes no estaran permeses.
5-EQUIPS: Es pot utilitzar qualsevol dels equips que apareixen en el reglament Blood Bowl 2020 y
en el anexe de GW de “Teams of Legend” accesible a la web de GW. Els equips de la NAF no estan
permesos.
6-ROSTER: El roster es farà a 1,000,000 monedes d’or i seguint les restriccions del reglament Blood
Bowl 2020.
7-INCENTIUS: Únicament es podran utilitzar els incentius que apareixen en el reglament Blood Bowl
2020
8-SERVIDOR: El servidor utilitzat serà el de “ligaadt”. Recordeu entrar el roster al servidor amb
número de jugador que coincideixi amb el dorsal de cada miniatura.
9-DURACIÓ DEL PARTIT: Per evitar que el partit s’allarguin en excés qualsevol entrenador pot
sol·licitar, al començament del partit ó en qualsevol del seus torns, aplicar la regla dels 4 minuts per
torn. Quan s’acabin els 4 minuts només es podrà acabar la última acció declarada.
10-TRESORERIA: Recordar que durant la fase inicial qualsevol jugador pot utilitzar part de la
tresoreria per comprar incentius. Aquest punt s’ha de fer de forma simultània entre els dos jugadors,
per tant la millor forma es que cadascú porti per escrit, en la fulla del roster ó en la fulla que faran
servir d’acta, la tresoreria que volen usar i en quins incentius la volen utilitzar.
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11-ACTA: Recordar un dels punts al final del partit es revisar els “errores de costos” que aplica als
jugador amb tresoreria igual o superior a 100,000 monedes d’or.

Al acabar el partit recordar tirar un dau per assignar el MVP de forma aleatòria entre el jugador del
roster de cada entrenador sense tenir en compte si algun jugadors que han mort.

12-ERRORS al ACTA: Es preferible pujar un acta tard que malament. Penseu que cada error al pujar
el acta suposa que el comissari l’hagi de corregir i ens molts casos el comissari no ho pot corregir i
ho ha de sol·licitar al administrador del servidor “ligaadt”.
En tal cas el primer error que cometi un participant se li perdonarà. En cas d’un segon error es veurà
obligat a convidar una cervesa al Comissari. En cas d’un tercer error se li exigirà que convidi a una
cervesa a tots el participants de la lliga el dia de la final.
13-CONCESIONS: En cas de que un jugador concedeixi un partit se li aplicaran els punts definits en
el reglament Blood Bowl 2020 (pàgina 67) amb l’única excepció que no s’aplicarà el punt de “1D6
de jugadors que tenen 3 millores...” i en el seu lloc s’aplicarà un miss aleatori pel següent partit.
En cas del jugador que no ha concedit se li aplicarà una victòria amb un touchdown, un complete
pass, un cassuality, un MVP, i els hinchas es queden iguals.
14-PUJADES D’HABILITATS Y COMPRES DE JUGADORS Y PERSONAL: Es podran fer pujades
d’habilitats y compres de jugadors, animadores, re-rolls i assistents del entrenador 24hores abans
del partit. Això es per donar temps al contrincant a valorar el equip contra el que s’enfronta i poder
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pensar en el incentius si es dona el cas i evitar que algú faci un canvi en el seu roster poc temps
abans del partit.
15-CALENDARI: El Calendari consisteix en una partida cada mes començant per Setembre inclòs. No
es necessari esperar-se a arribar al mes natural per jugar la partida, per tant en cas que els dos
contrincants ja hagin jugant les seves partides anteriors poden avançar la data de la següent partida.
Es permet certa flexibilitat amb les dates però el compromís del jugadors es intentar evitar retards.
En cas que un dels contrincants ó tots dos no puguin jugar en aquestes dates s’aplicarà una
“Concessió” (mirar apartat Concessió)
Arribat el moment la voluntat seria poder organitzar les semifinals i la final en una única jornada on
hi pogués assistir públic i al final es fes la entrega del trofeu al guanyador. Per suposat sempre i quan
la situació i la disponibilitat del jugadors ho permeti.

1ª partida lliga regular
2ª partida lliga regular
3ª partida lliga regular
4ª partida lliga regular
5ª partida lliga regular
6ª partida lliga regular
7ª partida lliga regular
1ª partida play off (quarts)
2ª partida play off (semi-finals)
3ª partida play off (Final)

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

16-PREU DE LA LLIGA: El preu de la inscripció serà de 2,5€. Aquests diners s’utilitzaran per pagar el
servidor de “ligaadt” (1,5€/persona) i pel trofeu del campionat que consisteix en una tassa amb
disseny de l’Espiga Bowl ( 1€/persona)

*Més información sobre l’Espiga Bowl a: http://espigadelescorts.cat/mournibalbb/
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