REGLAMENT DEL TORNEIG
Per jugar el torneig caldrà haver inscrit l’equip i haver fet efectiu el
pagament de 10 euros per esportista en concepte d’inscripció al número
de compte ES02 0073 0100 53 0501595814
Cal enviar el justificant de l’ingrés al mail: voleibolterrassa@gmail.com
No s’acceptarà cap inscripció sense haver rebut el justificant.
La inscripció la podreu fer on-line a través d’aquest enllaç:

Formulari
També el trobareu a la nostra pàgina de Facebook, Twitter o la
pàgina web http://clubvoleibol.terrassa.net
Cada participant rebrà una samarreta del torneig de regal: se us
demanarà al formulari la talla de samarreta desitjada, peró l’organització
es reserva el dret a donar una samarreta de mida semblant si s’acabés
l’existència d’una talla concreta.
Cada jugador rebrà un entrepà i una beguda.
El torneig es dividirà en 2 categories: or i plata, distingint així el nivell
de joc dels equips participants entre Or nivell mig-alt de joc i Plata nivell
mig-baix de joc.
S’inscriuran els equips per rigorós ordre d’inscripció fins completar un
màxim de 7 equips per categoria. Poden participar totes aquelles persones
a partir de 16 anys
La competició s’iniciarà a les 9 hores del dia 1 de juliol i finalitzarà a les
21 hores del mateix dia al pavelló de Bon Aire de Terrassa, c/ Sabadell s/n.
Caldrà haver-se registrat al punt d’informació com a màxim 15 minuts
abans de l’hora d’inici. L’organització disposarà punts d’informació amb
els horaris dels partits per tota la instal·lació.
Es jugaran un mínim de 6 partits per categoria.
Caldrà estar 30 minuts abans de l’hora d’inici dels partits a la zona del
torneig i fer l’escalfament fora de pistes per tal de no endarrerir els horaris
del torneig.
Es considerarà equip no presentat tot equip que estant disponible la
pista per jugar no estigui present a l’hora d’inici del partit. En aquest cas,
l’equip no presentat perdrà el partit. No s’ajornarà el partit

L’equip que perd arbitrarà el partit següent i al acabar el partit portarà
l’acta a l’organització. Les finals seran xiulades per membres de
l’organització.
Els guanyadors de cada categoria rebran 1 premi en forma de val per a
la compra de material esportiu.
En cas d’haver cap dubte o reclamació sobre el reglament/normativa,
serà l’organització qui decideixi.

REGLAMENT DEL JOC
La pilota pot ser colpejada amb qualsevol part del cos, però no es pot
agafar ni acompanyar.
El servei pot tocar la xarxa.
No es pot realitzar el servei dins del camp ni trepitjar la cinta de fons.
No es pot bloquejar ni rematar el servei.
És falta tocar la xarxa amb qualsevol part del cos o roba, sempre i quan
intervingui en la jugada.
És falta envair el camp contrari per sota de la xarxa.
No es pot tocar la pilota en camp contrari si l’adversari no ha exhaurit
els seus 3 tocs.
S’han de respectar les instal·lacions, els usuaris i participants i l’entorn.
Es jugara 1 set a 21 punts. El nombre de canvis per partit és il·limitat.
L’organització es reserva el dret de modificar la duració dels sets si
considerés que hi ha un retard important.
En el 4x4 mixt, sempre hi ha d’haver ambdós sexes al camp.
ALTRES
L’organització no es fa responsable dels danys o lesions que un
esportista pugui ocasionar abans, durant o després de la competició així
com de la pèrdua o sostracció d’objectes personals.
S’aconsella que tot esportista estigui en posició el dia del torneig dels
documents necessaris per a l’atenció mèdica ( CATSALUT, Cartilla de la
Seguretat social o altres mutualitats) per a poder ser atesos en cas de
lessió.
Tot esportista menor haurà de presentar el full d’inscripció signat pels
pares o tutors legals. No s’admetrà cap esportista menor de 18 anys sense
autorització.

Aquest full es farà arribar als equips que ho necessitin via mail i s’haurà
de reenviar a voleibolterrassa@gmail.com

