NORMES - INSCRIPCIONS
DATES INSCRIPCIÓ: Fins dissabte dia 7 de juliol de 2018

CATEGORIES
•
•

•

OPEN: Totes les edats, sexes, condició, etc...
FEMENÍ: Hi poden participar equips que participen al torneig Open (evidentment només
les noies dels equips), equips nous i/o equips barrejats. Cal fer inscripció nova per
cada equip femení, però si una jugadora ja ha pagat la seva inscripció pel torneig
OPEN, tindrà la inscripció GRATIS al torneig femení (no a l’inrevés).
JUNIOR i/o INFANTIL: Si el nombre d’equips ho permetés es disputaria un torneig
exclusivament junior (nascuts any 2001 i següents) i un torneig exclusivament infantil
(nascuts any 2003i següents), regint les mateixes normes que pel torneig OPEN. Hi poden
participar equips que participen al torneig Open (evidentment només els juniors i/o infantils
dels equips), equips nous i/o equips barrejats. Cal fer inscripció nova per cada
equip junior i/o infantils, però si un/a jugador/a ja ha pagat la seva inscripció pel
torneig OPEN, tindrà la inscripció GRATIS al torneig junior i/o infantil (no a l’inrevés).
UN/A JUGADOR/A NO POT JUGAR EN MÉS DE DUES CATEGORIES ALHORA

HORARIS
La intenció és començar a les 8:00h. del vespre, dependrà dels equips participants. Cal
especificar en la inscripció si hi ha problemes horaris algun dia, NO s’acceptaran problemes
horaris que no estiguin posats en la inscripció. Si hi hagués molts equips amb problemes horaris
es podrà demanar justificants...
Els horaris es publicaran a la pàgina Web : www.puig-reig.cat i a la cartellera de la barraca al
costat de les pistes. També ho podeu seguir per Facebook.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
El sistema de competició i els premis, estaran en funció de la quantitat d’equips inscrits.

LLOCS PER INSCRIURE’S
•
•
•
•

Esports Pujol
Piscina municipal de Puig-reig.
Per internet: www.puig-reig.cat
E-mail: voleipuigreig@gmail.com

El pagament de la inscripció s’haurà de fer al següent nº de compte de Caixabank (La Caixa)
2100 3569 43 2200052832

INSCRIPCIONS
PREUS
Open 15 euros per participant
Femení 12 euros per participant
Infantil 10 euros per participant

En cas que es participi en dues categories el preu serà de 15 euros per participant.
No s’acceptaran inscripcions fora de termini

SISTEMA D’INSCRIPCIÓ
Hi ha dos sistemes per inscriure’s:
A) A traves d'un ingrés en compte bancari:
•

•

Es pot fer l’ingrés al numero de compte de Caixabank 2100 3569 43 2200052832,
indicant el nom de l'equip (no fer ingressos de participants individuals). La quantitat a
ingressar ha de ser la suma de tots el participants de l'equip.
Cal omplir el full d’inscripció corresponent que trobareu als enllaços de la pagina web
de l'Ajuntament de Puig-reig i enviar-la a l'e-mail voleipuigreig@gmail.com. En cas que
jugueu en dues categories, envieu els dos fulls corresponents.

B) Establiments del poble.
•
•

Es pot fer en diversos punts: Esports Pujol i piscina municipal Puig-Reig
Cal omplir el full d’inscripció i pagar la quantitat corresponent a la suma de tots els
participants de l'equip. En cas que jugueu en dues categories, ompliu els dos fulls
corresponents.
Data límit d’inscripció: el 7/07/18

