
              I Torneig de Volei Gespa Joanetes  

 

Inscripció 

▪ Els equips han de ser mixtes, de mínim 4 i màxim 6 persones. Els partits seran de 4 contra 4, 

i cal que sempre hi hagi un noi i una noia a pista. 

▪ Un cop feta la inscripció, us enviarem un correu on haureu de fer el pagament de l’equip  

(10€ per participant). El preu inclou esmorzar d’ossos d’espinada, dinar i aigua durant tot el 

torneig. 

▪ La inscripció s’ha de fer en el aquest enllaç: https://form.jotform.com/211885801693059. 

Les places són limitades i un cop s’arribi al màxim d’equips es tancaran les inscripcions.  

▪ Cal tenir 16 anys fets per poder participar al torneig. 

▪ En cas de pluja el torneig es suspendrà i es buscarà una nova data. Només en cas de 

suspensió total es retornarà l’import total a la mateixa persona que va apuntar l’equip.  

Competició 

▪ Cada partit constarà d’un set a 25 punts (amb dos punts de diferència). El partit tindrà una 

durada màxima de 20 minuts. En cas de sobrepassar el temps, el guanyador serà l’equip 

amb el marcador més alt. 

▪ Partit guanyat equival a 2 punts a la classificació. Partit perdut, 1 punt. 

▪ Es pararà durant 1:30h per dinar. 

▪ No hi haurà escalfament i es seguirà la màxima puntualitat a l’hora de començar els partits. 

▪ Tots els equips hauran d’estar presents al camp durant el partit anterior al seu (15 minuts 

abans). 

▪ No hi haurà temps d’espera. En cas de no ser a l’hora de començar el partit es donarà per 

perdut i es restaran dos punts a la classificació de l’equip. 

▪ L’arbitratge dels partits serà a càrrec de l’equip que jugui a continuació, i les decisions 

arbitrals seran irrevocables. Cal respectar l’arbitratge per damunt de tot. 

Reglament 

▪ Hi haurà rotació. 

▪ La sacada s’haurà de fer per baix, i es podrà fer des de qualsevol lloc de la línia de fons. 

▪ Es podrà bloquejar la sacada 

https://form.jotform.com/211885801693059


▪ A les pistes es podrà jugar amb bambes o descalç. 

▪ Queda totalment prohibit entrar ampolles de vidre dins del recinte. 

▪ En cas de dubtes, l’organització es reserva el criteri decisori. 

Normativa COVID 

▪ Dividirem l’espai en tres zones: zona de joc, zona de públic i zona de bar, per tal d’evitar 

aglomeracions.  

▪ Es disposaran de diversos punts amb gel hidroalcohòlic.  

▪ Cada equip tindrà una taula amb cadires on podran deixar les seves pertinences. 

▪ Durant els partits no caldrà dur mascareta ja que no hi ha contacte amb l’altre equip. 

▪ Al ser una activitat a l’aire lliure, els participants que no juguin en aquell moment no cal que 

duguin la mascareta (sempre i quan puguin mantenir les distàncies de seguretat amb els 

participants dels altres grups). 

▪ El públic haurà d’omplir un full amb les dades personals (es trobarà al bar). 

 

Preguem la màxima responsabilitat per tal de facilitar la gestió als organitzadors. Per qualsevol 

dubte ens podeu contactar al telèfon +34 606 35 36 71 o a través del compte d’instagram 

@festes_joanetes. 

 


