
     1r Torneig de Voleibol Femení Escolar COPA CERDANYA ALP - GER

- PARTICIPACIÓ

Hi poden participar equips femenins de categories, Infantil, Cadet i Juvenil.
A la categoria Aleví també podran participar equips mixtes amb la modalitat de voleibol 6.

Les inscripcions al torneig es faran per categories :
Categoria juvenil: nascudes entre  l’1 de gener 1997 i el 31 de desembre de 1998.
Categoria Cadet: nascudes entre l’1 de gener  1999 i el 31 de desembre de 2000.
Categoria Infantil: nascudes entre l’1 de gener 2001 i el 31 de desembre de 2002.
Categoria Aleví:nascuts/des entre l’ 1 de gener 2003 i el 31 de desembre de 2004.

- DOCUMENTACIÓ  I COMPETICIÓ.

La documentació que caldrà aportar cada equip serà :
• Full d’inscripció del centre, club o associació esportiva.
• Full acreditatiu  de jugadores que han participat a la lliga escolar 2014/15.
• DNI i targeta sanitària de les jugadores.

Cada categoria tindrà una lligueta classificatòria entre els seus equips inscrits.
La lliga serà entre dos grups de quatre equips per categoria

Els partits es jugaran al millor de tres sets, els dos primers a vint-i-cinc punts i el ter-
cer, en cas d’empat, a quinze punts.

Desprès de la fase de grups, els equips amb més puntuació disputaran els primers 
llocs per obtindre la COPA CERDANYA,  amb semifinals creuades. 
Els de menys puntuació es disputaran els trofeus i/o medalles, també amb creuaments. 

- CALENDARIS

Els calendaris i horaris dels partits es publicaran un cop tancades les inscripcions.

- ALLOTJAMENTS / DESPLAÇAMENTS

L’organització té previst l’allotjament amb hotels pròxims als pavellons.

Es posarà a disposició exclusiu dels membres dels equips un autobús per als des-
plaçaments  entre els hotels de la Molina i Masella i els pavellons.



- QUÈ MÉS INCLOU?

- Allotjament amb pensió completa dia 21, 22 i esmorzar el 23.
- Berenar i begudes per als participants  als mateixos pavellons.
- Assegurança  mèdica durant el transcurs del  torneig
- Entrada gratuïta a la piscina municipal.
- Gestió d’allotjament per als familiars.

- PREMIS i OBSEQUIS per part dels diferents organismes i patrocinadors

La Diputació de Girona/ l’Ajuntament d’Alp / Ajuntament de Ger /Consell Comarcal de 
la Cerdanya....       Hotel la Molina / Patronat de Turisme 

- Premi especial  COPA CERDANYA  als equips guanyadors de cada categoria: Juvenil, 
Cadet, Infantil i Aleví, acompanyada de la medalla commemorativa del torneig.
- Trofeu a la millor jugadora  de cada categoria.
- Trofeu al millor entrenador/dora de cada categoria.
- Obsequis als directors/res  o presidents/es de cada centre representat
- Medalles commemoratives a tots els membres de cada equip

Aquests trofeus s’otorgaran analitzant i seguint criteris d’esportivitat, companyerisme, 
competitivitat i esbarjo.

- Una invitació gratuïta per a la propera edició de la Copa Cerdanya  amb el mateix 
nombre de membres que han participat i guanyat el torneig d’aquest any.
La invitació nomès  serà vigent pel Club o Escola guanyadora en la categoría que 
aquest centre prefereixi.
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Diputació de Girona

- INSCRIPCIONS

Tan aviat com es rebi el full de reserva se us farà arribar el full d’inscripció definitiu on 
es sol·licitarà el nombre d’esportistes de cada categoria que participarà en el torneig  
per tal que d’omplir, enviar i efectuar un pagament en concepte de reserva.

- RESERVES 

Per poder fer les reserves al torneig, caldrà que posar-se amb contacte amb l’organit-
zació mitjançant el correu electrònic o telèfon mòbil següents:

➢ voleicopacerdanya@gmail.com
➢ 628 041 522
A partir d’aquí es facilitarà un full de reserva per al torneig.

- PREUS

El preu per cada jugadora inscrita es de 175 €
Cada equip podrà inscriure un màxim de 12 jugadores i un mínim de 8.

Els  equips podran viatjar al Torneig de Voleibol  femení  escolar COPA CERDANYA  Alp-Ger 
amb 2 entrenadors o entrenador/delegat  amb les despeses d’allotjament gratuïtes.
Cal recordar que l’equip campió del torneig  en qualsevol de les categories, quedarà 
invitat a participar amb el mateix nombre d’inscrits en la propera edició del torneig.
La invitació nomes  serà vigent pel club o escola guanyadora en la categoría que 
quest centre ho prefereixi.

Consell Comarcal
de La Cerdanya

Consell Esportiu
de la Cerdanya


