INSCRIPCIONS Volei Sorra
CATEGORIES

REGLAMENT VOLEI SORRA


En el 4x4 hi pot haver 2 reserves, no així en el 2x2



No hi ha posicions determinades en el camp, però sí ordre

en el servei.


- Sèniors: nascuts any 99 i anteriors.

Per inscriure's cal:

- Juvenil: nascuts anys 2000, 2001 i 2002.

1.

- Cadet: nascuts anys 2003 i 2004.

inscripcions de la pàgina web del Volei Sorra. En

- Infantils: nascuts anys 2005 i 2006.

realitzar la inscripció s'obté el codi d'equip.

Cada equip pot colpejar la pilota 3 cops seguits amb

www.voleisorra.cat
2.

qualsevol part del cos.


Els sistemes de competició de cada categoria i els horaris
dels partits sortiran publicats el dimarts abans de començar

en el 2x2 sí que compta).

el torneig.

Els partits es jugaran al millor de 3 sets, tots ells a 15 punts

PREU

i sense diferència de dos (guanya qui fa el punt 15).


El terreny de joc serà un rectangle de 8x16m i la xarxa
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estarà a l'altura corresponent de cada categoria.


Pagar la inscripció mitjançant targeta de crèdit.

Un jugador/a no pot colpejar la pilota 2 cops consecutius

excepte en el bloqueig (en el 4x4 no compta com a toc, en canvi



Fer la inscripció per internet mitjançant la secció

En el 2x2 no es pot passar la pilota al camp contrari

utilitzant toc de dits.
Elit i federat no es pot rebre (primer toc) de dits).


En el 4x4 Mixt és obligatori jugar amb dues dones a pista.



L'alineació indeguda suposarà la desqualificació de l'equip.



Un/a jugador/a pot jugar com a màxim en dos equips de

Si un/a jugador/a participa en més d'un equip cal que
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posi el seu DNI a la inscripció i ja es tindrà en compte
que no li coincideixin partits.
Els horaris del campionat inclouen la tarda dels divendres a
partir de les 17:00h, en cas de indisponibilitat consulta la
següent secció.

PROBLEMES D’HORARIS?
Per poder jugar al VoleiSorra has de tenir disponibilitat
completa durant els horaris del torneig.

cada modalitat (2x2 i 4x4); en aquest cas, un ha de ser mixt i l'altre

No obstant, si ho prefereixes, pots indicar-nos una de les
següents franges horàries on desitges no jugar partits i així

no.

t'ho respectarem.
Alternativament és possible sel·leccionar-ne més d'una. Si
ho fas, el cost de cada franja addicional és de 5€ fins a un

ATENCIÓ
És necessari pagar l’assegurança per cobrir el esdeveniment,
és 1€ per jugador.



Les

inscripcions

màxim de 3 franges (10€).
estan

limitades

(consultar

www.voleisorra.cat per més informació) i fins que una
inscripció no està pagada no resulta validada.

Aquesta és l'única via per demanar incompatibilitats
horàries. Les franges disponibles són:


Tarda de divendres (de 17h a 22h)



Nit de divendres (de les 22h en endavant)



Matí de dissabte (de 08h a 11h)



Migdia de dissabte (d'11h a 14h)

