JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
CURS 2014-2015

TROBADA TERRITORIAL

VÒLEI PLATJA
DISSABTE 13 DE JUNY DE 2015
ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA - GIRONA
A PARTIR DE LES 09.45 HORES
ORGANITZA:

ACCÉS GRATUÏT
PISCINA MUNICIPAL
Per esportistes i entrenadors

COL·LABORA:

TROBADA TERRITORIAL VÒLEI PLATJA
BASES DE LA COMPETICIÓ
Categories:

Infantil (2001 - 2002)
Cadet (1999 - 2000)

Modalitat: 4 x 4 (equips mixtos i de màxim 6 jugadors/es).
Inscripcions:


Inscripcions obertes a 8 equips infantils i 8 equips cadets.



Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre d'entrada.



Data límit per inscriure's: divendres 5 de juny.



Per formalitzar les inscripcions cal complimentar degudament el "Full d'inscripció" i enviar-lo a
administracio@cegirones.cat



Es considerarà nul·la qualsevol inscripció que presenti irregularitats en la seva inscripció.

Assegurança:


És obligatori que cada participant estigui assegurat mitjançant la pòlissa d'assegurança del
seu Consell Esportiu d'origen.



Per més informació, contacta amb administracio@cegirones.cat o 972 20 61 49.

Previsió horària:


Reunió tècnica a les 9:45h.



Inici dels partits a les 10h.



Fi de la competició a les 14h, aproximadament.

Sistema de competició


1ª fase de classificació (2 grups de 4 equips): tots contra tots.
o

El 1r i 2n classificat de cada grup, accediran a la semifinal.

o El 3r i 4t classificat, quedaran eliminats.


2ª fase eliminatòria: Semifinal + Final.



Aquest sistema es podria veure modificat, en funció de les inscripcions generals.

Puntuació


Partits d'un sol set a 21 punts (finals incloses).



Mínim d'una diferència de 2 punts per guanyar el partit. Màxim a 25 punts.



En el moment que el primer equip arribi a 11 punts, canvi de camp.

TROBADA TERRITORIAL VÒLEI PLATJA
Normes de joc


Es poden efectuar, com a molt, 4 substitucions en el moment i amb qui es vulgui.



Es pot sacar per dalt o per baix.



Tocar la xarxa de manera contundent és falta.



L'escalfament haurà d'ésser fora de la sorra. A la pista no s'hi podrà realitzar el protocol
d'escalfament.



El servei s'ha d'efectuar des de darrera la línia de fons. Tocar-la és falta.



La recepció es pot realitzar de mà baixa o de mà alta.



L'atac pot ésser de mà baixa, alta o de remat.

Àrbitres, capitans i entrenadors


Un àrbitre amb xiulet dirigirà el partit i portarà l'acta (puntuació).



Els àrbitres van a càrrec de l’organització i dirigiran els partits.



Els mateixos àrbitres són els responsables d'informar del resultat a la taula de coordinació.



En el cas que entri al camp una pilota corresponent a una altra pista, l'àrbitre es veurà obligat
a considerar aquell punt com a nul.



En el sorteig inicial, els capitans seleccionaran servei/recepció o bé costat de pista.



L’entrenador i els esportistes reserva hauran d’ubicar-se fora de la sorra.



Les consignes de l’entrenador han de ser sempre dirigides, únicament, als seus esportistes.



Els acompanyants tindran l’accés gratuït a les instal·lacions de vòlei, però no a la piscina.
Tècnics i esportistes podran accedir gratuïtament a la piscina municipal.

Instal·lacions i material


3 pistes de joc de 8 x 8 metres.



Font d'aigua. S'aconsella portar ampolles d'aigua fresca.



Zones d'ombra.



Música.



Es podrà fer ús de la piscina municipal.



Existeixen vestidors amb dret a dutxa i guarda-roba.



L'organització posarà a disposició, només, la pilota de partit. Per escalfar cadascú haurà de
portar la seva.

