GUIA DEL PARTICIPANT 2018
Participants del 26è Vòlei Sorra Ciutat d’Igualada,
En aquesta guia trobareu tota la informació per a gaudir de tots els esdeveniments, novetats i
actes preparats per fer d’aquest cap de setmana uns dies per recordar.
OBSEQUIS PER ALS PARTICIPANTS
▪

Samarreta del torneig

▪

Tiquet de beguda per equip addicional

▪

Obsequi especial: 26a edició

▪

Regal gentilesa Aneto

▪

Regal gentilesa Punto Blanco

▪

Val de descompte de 4€ a Paintball els Maquis

PROGRAMA DEL TORNEIG
Divendres 13 de juliol
17h – 00h aprox: partits de grups
21h: Botifarrada popular al Parc de Valldaura (4 euros)
Dissabte 14 de juliol
8h – 14h: partits de grups
14h: tradicional paella popular al Parc de Valldaura (Tiquets al bar a 4€ i a 5€ amb sangria)
Mmmmmmmmmmmm paeeeeeeellaaaaa!
14h – 2h aprox: partits de grups
Diumenge 15 de juliol
8h- 10h: partits de grups
10h-19.30h: partits de fases eliminatòries i finals. Els sortejos es faran durant les finals.
20h: entrega dels trofeus als guanyadors de cada categoria
Al llarg del torneig, anirem llençant sis preguntes pel micròfon i aquell participant que s’acosti a
organització i digui la resposta correcta s’endurà un lot a càrrec d’Aneto.
Durant el torneig, hi haurà una carpa que disposarà de cremes solars per als participants:
-

Crema solar MB Dermolab especial per a esportistes

-

Crema solar Ringana sense conservants ni químics amb complementació 100%
vegana i amb el màxim rendiment amb màxima protecció. A la carpa es regalarà
una aplicació de protecció solar efectiva i saludable per tu i el medi ambient.

SORTEJOS DURANT LES FINALS
-

Smartbox col·laboració de Finalia

-

Xec regal per escollir qualsevol dels tractaments a càrrec de Global Salut

APLICACIÓ CHAMPIONSHIPPLAY
Descarregat l’aplicació “Championshipplay” del google play Store, introdueix el teu DNI i segueix
el campionat!!
Un cop instal·lada hauràs d’escriure el teu DNI complet i la teva ciutat.
Si la organització ha entrar bé el teu DNI i han creat el campionat trobaràs l’accés al campionat
on podràs veure la classificaciò, els propers partits i fins i tot tindràs un avis de quan jugues. Pels
usuaris que tenen Iphone o altres també es pot accedir mitjançant la web
www.championshipplay.net anant a la secció Mis resultados i introduïnt el DNI.

Organitza: Igualada Volei Club

Col·labora: Diputació de Barcelona, Patronat Municipal d’Esports d’Igualada

