INTRODUCIÓN
OR.PA.GU organiza un torneo a nivel amateur de Volei Praia, Futbol-Praia e Petanca,
celebrándose na fin de semana do 31 de xullo e 1 de agosto de 2021. A intención do
torneo é que todo o mundo disfrute do deporte e pase un bo día.
LUGAR: Instalacións públicas do Codesal – Campo de area, (antigo campo de futbol).
Coordenadas: 41.88467641336474, -8.855650216878919

VOLEI-PRAIA
-

-

O torneo comeza ás 10:00 horas o sábado 31 de xullo.
Será necesario que cada equipo se presente 20 min antes do seu primeiro partido para
verificar a súa participación.
Cada partido dura 20 minutos, disputándose simultáneamente 4 partidos grazas a que
haberá 4 pistas.
48 parellas en total e limitadas:
o 16 masculinas en 4 grupos de 4
o 16 femininas en 4 grupos de 4
o 16 mixtas e 4 grupos de 4
As regras de xogo serán as da FIVB:
o NON se permite recibir o balón cun “toque de dedos”.
o Prohíbese pasar o balón para o campo contrario cun “toque de dedos”. Para
pasar o balón ó campo contrario só están permitidos os golpes secos.
o A recepción do balón NON poderá facerse cas palmas da man salvo que o
impacto do balón sexa seco, en ningún caso se poderá amortiguar o balón,
arrastralo, ou retelo.

-

o NON se pode tocar a red en ningún momento.
o NON se pode faltar o respeto nin a xogadores nin árbitros
A arbitraxe dos partidos: a parella perdedora arbitrará o seguinte partido do mesmo
campo no que xogaron.
En caso de pelexa ou acto non ético dalgún dos xogadores, o/s seu/s equipos será/n
automáticamente expulsado/s do torneo e non recibirán devolución do importe de
inscrición.

FÚTBOL-PRAIA
-

-

O torneo comeza ás 10:00 horas o domingo 1 de agosto.
Será necesario que cada equipo se presente 20 min antes do seu primeiro partido para
verificar a súa participación.
Cada partido dura 15 minutos sen tempos engadidos, con posibilidade de “última
xogada”.
Non haberá distinción de categorías.
12 equipos en total repartidos en dúas ligas. Só haberá partidos de ida, non hai
segundo partido. Os gañadores das ligas enfrentaranse nunha final a 1 partido.
Sistema de puntuación: Ganar 3 puntos; Empatar 1 punto; Perder 0 puntos. En caso
de que haia empate nos primeiros de liga haberá unha tanda de penaltis de “morte
súbita”.
A arbitraxe dos partidos: o equipo perdedor do anterior partido elixirá a dous membros
para arbitrar o seguinte partido.
Xogadores: máximo 8 no equipo. No campo 4+1porteiro (total 5). Número ilimitado
de substitucións.
En caso de pelexa ou acto non ético dalgún dos xogadores, o/s seu/s equipos será/n
automáticamente expulsado/s do torneo e non recibirán devolución do importe de
inscrición.

INSCRICIÓNS Volei Praia e Fútbol
Praia
CUSTOS:
Volei-Praia ten un custo de:
o Parellas Masculinas: 10 €/parella
o Parellas Femeninas: 10 €/parella
o Parellas Mixtas: 5 €/parella
Futbol-praia: 40 €/equipo
- Dous métodos de pago:
o Entrar na páxina web de www.orpagu.com→ realizar o pagamento no que
participarás. DESCARGA O XUSTIFICANTE

-

o Facer transferencia bancaria á conta ES49 2080 5038 4130 4001 9190
Mandar un mail a ventas@orpagu.com ou unha mensaxe whatsapp 617.114.360
adxuntando o xustificante de pagamento e pondo nomes e apelidos da parella /
equipo, e as tallas das camisetas que usa cada xogador. En caso de que sea
equipo, pór o nome do equipo tamén.

NOTAS:
-

-

Os horarios de cada competición e equipo se publicarán o luns 26 de xullo no
Facebook “ORGANIZACIÓN DE PALANGREROS GUARDESES” e faremos
chegar un mail ao rexistrado no pagamento.
Coa inscrición estarase aceptando a responsabilidade individual de cada xogador.

INSCRICIÓNS e INFORMACIÓN
PETANCA
-

O torneo comeza ás 10:00 horas o sábado 31 de xullo.
En caso de pelexa ou acto non ético dalgún dos xogadores, o/s seu/s equipos será/n
automáticamente expulsado/s do torneo
Para a resolución de dúbidas e a inscrición, contactar co CLUB DE PETANCA O
CALDEIRO ao mail petancaocaldeiro@gmail.com

OUTRAS CONSIDERACIÓNS
•

•
•

É un torneo sin ánimo de lucro, o diñeiro da inscripción será para entrega de auga,
bocadillo e unha camiseta conmemorativa para todos os deportistas de Volei Praia e
Futbol Praia, así como premios para os gañadores de cada categoría e deporte.
A inscrición de menores de idade entenderase que é baixo consentimiento e a
responsabilidade dos seus tutores legais.
Para anular inscricións:
o Ata o 31/06/2021: Devolución do 75%
o Despois do 31/06/2021: Non devolución dos importes.

