JORNADA 8 HORES
INSTITUT I ESPORT
Institut Viladomat

Data: 25 de Maig de 2019
Horari: de 9:00 a 17:00 (pot variar en funció dels equips inscrits)
Esports practicats: Bàsquet i voleibol (tots els equips jugaran partits de tots dos
esports)
Inscripcions: cada equip ha d’estar format per un mínim de 6 jugadors/es i un
màxim de 8 jugadors/es.
Cost: 1€ per jugador/a (es pagarà el mateix dia del torneig)
Finalitat: Aquesta jornada esportiva pretén crear un punt de trobada, mitjançant
l’esport, entre membres de la comunitat educativa de l’Institut Viladomat. Per aquest
motiu l’objectiu no és un altre que passar-s’ho bé i gaudir de l’esport amb els amics i
amigues.
Qui pot apuntar-se: qualsevol alumne de l’Institut Viladomat, tutors o familiars d’algun
alumne de l’Institut, mestres i altres treballadors. També podran apuntar-se tots els
nois i noies que fan activitats extraescolars a l’Institut independentment que siguin
alumnes o no del centre. Per últim, es permet a cada equip incorporar fins a un màxim
de 2 participants que no tinguin cap de les vinculacions comentades anteriorment amb
l’Institut.
Com inscriure’s: Abans del 21 de Maig cal completar el formulari d’inscripció que
trobareu al següent enllaç https://forms.gle/A8eNaDQieVxLCCaw5 indicant el nom de
l’equip, el nom i cognoms dels participants i el color de la samarreta amb la qual
jugareu els partits.
Format de competició: Tots els equips participaran en dos fases, en la primera es
formaran grups aleatoris amb 4 equips. Durant aquesta primera fase tots 4 equips
jugaran entre ells, i en funció dels resultats dels seus partits es classificaran per la
segona fase, en la qual els dos millors classificats de cada grup competiran en una
categoria d’or i els altres dos en una categoria plata.
Normativa: cada partit es jugarà en funció d’una durada establerta i el reglament
específic del bàsquet o el voleibol. Des de l’inici fins al final dels partits l’anotació
s’anirà acumulant fins que acabi el temps. En aquell punt es determinarà el resultat
final de cada enfrontament. Aquest resultat s’haurà de comunicar a l’organització.



Arbitratges: Els equips guanyadors seran els encarregats d’arbitrar el pròxim
partit que es disputi en la pista en la qual han estat jugant.

Check in: Tots els equips hauran de presentar-se a les 9:00h, moment en el que es
confirmarà l’assistència de tots els equips i jugadors/es, i es farà el pagament de 1€. En
aquest moment tots els equips podran veure l’horari dels seus partits durant la
primera fase de competició.
Dinamització de la trobada: Al llarg de la jornada comptarem amb diferents activitats
o serveis:





Competició de tennis taula: durant els descans entre partit i partit, els jugadors
i jugadores que ho desitgin podran anar fent partidets de tennis taula
Sorteigs: Al final de la trobada es sortejarà un obsequi entre els participants
inscrits
Bar: Els alumnes de 3r de la ESO oferiran servei de bar.
Filmació original de l’esdeveniment. Es promocionarà la formació d’equips que
filmin i crein videos promocionals orginals de la trobada. El video més original
serà el que es faci servir per promocionar la trobada del curs 2019/2020.

Distribució d’espais: En total hi haurà dues pistes de bàsquet i una de voleibol, per la
que tots els equips aniran passant al llarg del dia fins completar els partits
corresponents:

