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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BASES DEL PRIMER CAMPIONAT NOCTURN  COMPLEX ESPORTIU EMD DE VALLDOREIX.  

 

A. FORMAT 
  
                                                 

1. DATA :      Vespre del 5/7/2014 a la matinada de 6/7/2014. 
2. HORARI PREVIST:   De 18:00 a 6:00 
3. FORMAT:   Fase de lliga en grups de 5 (tots contra tots del mateix grup) en partits de 

20’. Posteriorment hi haurà una fase eliminatòria a 30’. 
4. CATEGORIES: Masculina, Femenina i Mixta. 
5. NIVELLS: Primera, Segona, Tercera i Quarta a excepció de mixta que serà de nivell 

principiant i/o intermedi/avançat. 
6. BREU DESCRIPCIÓ: Partits de 20’, en grups de cinc , on tots els components del grup 

juguen contra tots. Guanya el que mes jocs porti, i si un cop consumits els 20’ hi ha 
empat a jocs es pot acabar el joc. De cara  la lligueta, en cas d’empat,  es sumaran tots 
els jocs de tots els partits, i si s’empata, comptarà la diferencia entre jocs guanyats i 
perduts. Cada pista tindrà un responsable que vetllarà per:  
- La bona conducta dels participants 
- La supervisió del partit  
- Recollirà les pilotes fora per que els participants no perdin temps de joc. 

Es importantíssim que els jugadors escalfin abans del partit i que estirin després del 
mateix. SOLS ES CONTEMPLARÀ UN MINUT PER L’ESCALFAMENT que gestionarà cada 
responsable de pista. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pel bon funcionament del campionat, la manca de puntualitat de qualsevol parella 
serà considerada com a una victòria dels assistents per 4-0. Si els absents es presenten 
cinc/deu minuts després del  inici , serà decisió dels jugadors restants si volen jugar o 
no, tot i que serà pel temps restant del partit i no pels  20’ oficials. 

La fase final (de 30’) serà  la següent manera: Cada categoria/nivell pot  ser d’un grup, 
dos, o tres. En funció d’aquesta variable el procediment serà:                                                                                                                                        

1 SOL GRUP      (Cinc participants) Final : Primer contra segon. 

2. GRUPS        (Deu participants) Primer d’un grup contra el segon del grup contrari 
(aparellaments creuats) 

* si hi ha mes de 40 parelles , no hi haurà consolació dels perdedors. 

3. GRUPS      (Quinze participants) Lligueta dels tres primers de grup, tots contra 
tots. 

4. GRUPS         (Vint participants) Sistema dels dos grups per duplicat. 

  

B. INSCRIPCIONS. 
 

1. Per fer efectiva l’ inscripció, el participant ha d’acceptar que Eventing Sports Cinc SL 
demani les dades personals bàsiques amb l’única finalitat de la correcte  gestió i 
difusió (imatges) del Campionat. Qualsevol  negativa per part del participant comporta 
la no acceptació de la inscripció per part de l’organitzador.  Un cop acabat el 
campionat qualsevol participant podrà demanar l’eliminació immediata de les seves 
dades dirigint-se a toni@cevalldoreix.com.  

2. L’ inscripció pot fer se efectiva a través d’un formulari web, a la recepció del complex, 
o be mitjançant l’adreça de correu electrònic de toni@cevalldoreix.com. El pagament 
pot ser en efectiu o tarja electrònica. El preu serà de 25€ per a No Socis i 20€ per a 
socis, existint un descompte per pagament anticipat (fins al 3 de juliol) on els Socis 
pagaran 18€ i els no socis 23€.  

3. Les dades que l’organitzador necessita son: 
Nom/cognoms/telèfon/mail/Categoria/Nivell  

4. Qui no tingui pagat el campionat no podrà jugar de cap de les maneres. 
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C. DEVOLUCIONS. 

 
1. En cas de pluja , l’Organitzador buscarà un altre dia equiparant drets i deures dels 

inscrits. Si en aquest segon dia, el participant no pot assistir, l’Organitzador realitzarà 
el reintegrament del  100% del preu pagat en concepte d’ inscripció.  

2. En cas de Baixa mèdica, abans de començar el torneig, l’organitzador demanarà el 
justificant del metge pertinent. Un cop rebut realitzarà el reintegrament del 100% del 
preu pagat en concepte d’ inscripció. 

3. En cas de lesió durant el torneig, sols es retornaran els diners fins el primer partit. En la 
resta, serà el participant qui busqui substitut si es pot. Igualment,  l’Organitzador farà 
el possible per trobar substitut. 

4. Totes les devolucions seran efectives per transferència bancària un cop aprovades per 
l’organitzador en un termini màxim de 15 dies naturals  a partir de la finalització del 
torneig. 
 
                                                                                                                                         

D. ALTRES. 
 

1.  L’Organitzador disposa de l’assegurança pertinent en cas de ser el culpable de 
qualsevol lesió, no de les fortuïtes o fruit de la pràctica esportiva.  

2. Els menors d’edat poden assistir i participar sempre i quan hi hagi un responsable 
major d’edat que vetlli per ells durant tota l’estona que estiguin dins del recinte 
esportiu. 

3. Durant la nit hi haurà servei gratuït de piscina per a tots els participants.  

 

 

 

 

 

                                                                                                         A Valldoreix , a  18 de Juny de 2014. 

 

 

 

 


