
Normativa d’inscripció

Les properes 12h de vòlei de Sta. Margarida i els Monjos se celebraran el 2 de juliol 2022

al Pavelló Municipal d’Esports de Santa Margarida i els Monjos (Av. Cal Rubió s/n).

Tothom haurà d’estar al recinte a les 8:45h del matí (cal ser puntual).

El preu de la inscripció és de 18€ per jugador/a i inclou samarreta, entrepà, aigües pels

partits, una pilota per equip, entrada gratuïta a la piscina i premi per tots els equips. El

cost de la inscripció d'algun jugador en el mateix dia serà de 20€.

En cap cas es retornaran els diners si a última hora no es participa en el torneig.

Per inscriure un equip caldrà complimentar el formulari d’inscripció que trobareu en

aquest ENLLAÇ.

Un cop omplert el formulari, s’haurà d’efectuar el pagament de la inscripció mitjançant

ingrés o transferència al número de compte del BANC SABADELL:

IBAN: ES36 0081 1613 1200 0104 8110, on s’ingressarà l’import corresponent al nombre

de jugadors/es.

De concepte haureu de posar el NOM DE L’EQUIP.

La plaça quedarà reservada exclusivament segons ordre de pagament fins a tancament

dels equips (30 places).

Un cop fet el pagament, us inclourem en un grup de Whatsapp (només el representant de

cada equip) i us mantindrem informats sobre qualsevol cosa o us podrem ajudar si teniu

dubtes.

L’horari serà aproximadament el següent:

08.45 Concentració d’equips

09.10 Presentació del torneig

09.40 Inici partits matí

13.00 Descans per dinar (aprox.)

14.30 Inici partits tarda

20.00 Entrega de premis

Normativa del torneig
Quan l’equip es presenti a l’inici de la jornada a recollir els materials, es donarà el

quadrant de partits de la 1a fase, i a la tarda s’entregarà el de la 2a fase en funció dels

resultats en la 1a. Els horaris de la tarda seran entregats al responsable d’equip a les

14.15h a la taula de l’organització.

Per exemple:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepMIdgBJP8Hn3rovkIPhs-NR7Ih0IwLPB_34CHdJ4NcGIvLA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Els quadres de color taronja són els partits que heu de jugar, s’indica l’horari, l’equip

rival i la pista on jugueu. Els quadres de color verd són els partits que heu d’arbitrar,

també s’indica l’horari, el partit que arbitreu i la pista. Els quadres de color blanc són de

descans, així podeu veure l’estona en que no jugueu ni arbitreu.

La jornada es distribuirà en dues fases: al matí 1a fase i la tarda 2a fase. La 1a fase és

una selecció de nivell i consisteix en una competició de 7 grups de 6 equips, tots contra

tots. La 2a fase passa a ser competició per nivells, on es faran grups per nivells en funció

dels resultats obtinguts durant el matí.

Els partits seran d’un set a 25 punts, modificable en funció de l’adaptació a les taules

horàries. Hi haurà canvi de pista al punt nº 12.

La normativa és de vòlei pista.

El toc de xarxa només es xiularà si s'envaeix el camp contrari o si és molt exagerada a

l’hora de rematar, el toc de bloqueig tampoc es pita.

L’acompanyament i els dobles no es xiularan.

Recordeu que és un torneig popular, que hi ha gent que no està federada i que, per tant,

l’objectiu és gaudir d’una jornada de vòlei. No es tracta d’una competició. La comissió

organitzadora es reserva el dret de desqualificar qualsevol equip que atempti contra la

popularitat d’aquest acte.

Les classificacions s’aniran actualitzant i les trobareu al Panell de classificacions situada

al costat de la taula de l’organització.

Els arbitratges estaran establerts per l’organització i és indispensable  que l’equip que li

toca arbitrar ho faci per tal de no ser desqualificat.

Les actes del partit estaran en un dossier enquadernat i es trobaran sempre a la xarxa de

la pista que correspongui, juntament amb un bolígraf i un xiulet. Cada cop que acabeu de

xiular un partit haureu de passar pàgina del dossier per tal que el següent àrbitre trobi

l’acta del seu partit.

Normativa d’equips

Els equips hauran de tenir un mínim de 4 jugadors, no hi ha màxim. Al camp de joc hi

haurà d’haver sempre un noi i una noia com a mínim. Només podran haver-hi dos

federats (en categoria igual o superior a 2a catalana) en pista.

Tots els equips estan obligats a dutxar-se després de cada partit de vòlei sorra per tal de

no embrutar el pavelló.

En cas de mal temps, no es retornaran els diners del torneig.

En cas que algun/a jugador/a doni positiu per COVID i no pugui assistir, no es retornaran

els diners. L’equip s’ha de fer responsable de buscar un/a substitut/a.

L’Entitat organitzadora no es fa responsable de cap lesió ocasionada durant el  torneig.

L’edat mínima per participar al torneig és de 16 anys, amb justificant que trobareu a la

pàgina web. L’equip participant amb menors d’edat a de tenir mínim un adult inscrit a

l’equip.

Tota la informació més detallada la trobareu a la pàgina web del club:

www.voleimonjos.cat


