XXIIIè TORNEIG OPEN DEL BERGUEDÀ DE VOLEI-PLATJA
Reglament :

1.- Dates : Del 8 al 13 de juliol de 2019 (sempre i quan el temps i la quantitat d'equips ho permetin)
2.- Lloc : Platges del Passeig Marítim de Puig-reig
3.- Terreny : Pista de sorra de 9 x 18 metres de dimensions de joc. En cas de pluja els partits es
disputarien dins del pavelló esportiu.
4.- Equips : Cada equip estarà format per 4 jugadors en joc (fins un màxim de 6 jugadors apuntats en
acta, es podran fer els canvis que es vulguin, quan el joc estigui aturat).
5.- És necessari portar bambes ja que en cas de pluja es mirarà de fer partits a dins del pavelló.
6.- Els equips poden ser tan masculins, com femenins, o mixtes (si hi haguessin prous equips, es
farien competicions separades).
7.- Tampoc hi hauran limitacions d'edat. Durant el torneig s’anunciaran les dades i dates de les altres
competicions per edats : Torneig Junior, Infantil, Baby-volei, etc...
8.- El sistema d'eliminatòries, estarà en funció de la quantitat d'equips que s'inscriguin.
9.- Els partits es jugaran a un set de 21 punts les primeres eliminatòries, i al millor de tres sets
de 15 punts (cada set) a partir de Semifinals o Quarts de final. (si hi ha temps) (En les
eliminatòries quan un equip arribi a 11 punts hi haurà canvi de camp, i es seguirà fins a 21;
en les Semifinals (o Quarts de final), i Final, es canviarà de camp a cada set.
10.- Guanyarà el partit l'equip que primer arribi a 21 punts (no cal que hi hagi diferència de dos
punts amb l'equip contrari).
11.- Un jugador o acompanyant de l’equip que guanyi, actuarà d’àrbitre en el partit següent.
12.- Si un equip es presenta a jugar amb menys de 4 jugadors, pot jugar amb inferioritat numèrica, i el
resultat serà el que sigui, o si vol, pot agafar 1 o 2 jugadors “extres”, però llavors es donarà com
a guanyador a l’equip contrari).
13.- Per cada partit hi haurà una acta de joc on s’anotaran els noms i DNI’s dels jugadors dels dos
equips i de l’àrbitre essent prescriptiu de l’àrbitre comprovar els DNI’s (o documents
equivalents) de cada jugador (si ho demana un equip, n’estarà obligat).
14..- En cas de RECLAMACIÓ, es farà per escrit utilitzant l’acta (com a màxim 1 hora després
d’acabar el partit), i l’organització decidirà el més aviat possible sobre el tema en qüestió, per
afectar el menys possible el desenvolupament de la competició.
15.- S'intentarà aplicar el més fidelment possible el reglament de la Federació Catalana de Voleibol (però si cal, a criteri de
l'organització, s'adaptaran les normes a les circumstàncies).
16.- Per aconseguir un punt NO cal estar en possessió del servei.
17- En el joc, es tracta de passar la pilota per sobre la xarxa cap al terreny de joc contrari.
18.- No està permès, (i per tant si es dóna una d'aquestes situacions sumarà un punt l'equip contrari) : Passar la pilota per
sota o pel costat de la xarxa / Que la pilota toqui a terra en el camp propi / Tocar la pilota dos cops seguits el
mateix jugador, sense que ningú més la toqui (exceptuant quan hi hagi hagut bloqueig) / Tocar la pilota quatre o
més vegades seguides un mateix equip (sense que la toqui cap jugador de l'equip contrari)(exceptuant quan hi hagi
hagut bloqueig). / Tocar la xarxa / Jugar calçat
19.- Cada cop que hi hagi recuperació de la possessió del servei, s’efectuarà una rotació en les posicions dels jugadors, en el
sentit de les agulles del rellotge, i el jugador que servirà, serà diferent del jugador que ho havia fet l'últim cop que
l'equip estava en possessió del servei, sense repetir jugador fins que hagin servit tots els jugadors que estan en joc.
20.- Quan un jugador està servint, no pot ser substituït.
21.- En cas de dubte, l'àrbitre i anotador de cada partit tindran potestat per decidir la solució a aplicar.

22.- En última instància l'organització es reserva el dret de modificar aquestes normes i de
decidir sobre qualsevol conflicte que pugui sorgir.

Puig-reig, Juliol de 2019

