7è CONCURS D’ESTIRAR LA CORDA
DE VALLIRANA

BASES
El col·lectiu “APUNT”, Associació de Persones Unides per les Nostres Tradicions, organitzen el 7è
CONCURS D’ESTIRAR DE LA CORDA. Aquesta competició està emmarcada dins del programa d’actes
Festa Major 2019, i pretén fomentar la diversió en equip, l’esport, i les activitats populars i jocs tradicionals
dins la nostra Festa Major.
El 7è CONCURS D’ESTIRAR LA CORDA es durà a terme el dissabte 14, a les 14.00 h dins de “El
Vermutillo dels Diables”, al Parc dels Ocells de Vallirana. Tots els participants quedaran convocats a les
13.00 h, per tal de realitzar les inscripcions i fer el sorteig.
NORMES DE COMPETICIÓ
El torneig es regirà per la normativa general següent:



















La competició estarà dirigida per un equip de jutges que en tot moment aniran identificats.
Dins la pista de joc només hi podran haver els equips que estiguin competint en cada moment, a
més dels jutges.
No està permès d’entrar beguda i/o menjar a la zona de competició.
Els equips estaran formats per cinc (5) membres.
La planificació del torneig i les indicacions de l’Organització seran respectades en tot moment.
Qualsevol incidència serà resolta a decisió de l’equip de jutges.
El torneig és obert a totes les edats.
L’Organització no es responsabilitzarà de possibles lesions ni danys a tercers.
L’Organització es reserva el dret de suspendre el torneig si no s’arriba a un mínim de sis (6)
equips inscrits.
L’Organització es reserva el dret de modificar el torneig, modificar les normes, així com el dret a
desqualificar un equip si no segueix les normes de la competició.
Demanem un comportament correcte i civilitzat per part de tothom.
No hi podran participar persones o equips sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
S’aconsella l’ús de roba còmoda.
Està permès l’ús de guants.
Es recomana dur un calçat adequat i sense manipular. Està permès fer les estirades descalç.
Es recomana que els equips vesteixin de manera uniforme, tots iguals.
Estan permeses disfresses.
Estan permesos els equips mixtes.
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ELIMINATÒRIES
El funcionament dels enfrontaments es regirà per les regles següents:














Segons el nombre d’equips inscrits, l’Organització serà qui determini les diferents categories.
Aquestes, aniran en funció de l’edat i el pes dels participants. El sorteig dels emparellaments es
farà el mateix dia, just abans de començar la competició.
L’ordre d’enfrontaments serà el que determini el sorteig.
La competició serà per eliminació directa mitjançant enfrontaments dels equips d’un a un. Cada
enfrontament es disputarà al millor de 3 estirades. En cas que un equip guanyi les dues primeres
estirades, no caldrà disputar la tercera.
Si al cap de 3 minuts de ser cridat al camp de competició, un equip no es presenta, se li donarà
l’enfrontament per perdut i el guanyarà l’equip contrari.
Al centre de la corda hi haurà un mocador que serà el que haurà de passar de les línies
marcades a terra.
L’equip guanya l’estirada quan aconsegueix que el mocador traspassi la línia marcada a terra del
seu camp.
En qualsevol moment de la competició es podrà requerir la identificació dels membres de cada
equip participant. Si en un equip que hi participa, hi ha un membre no inscrit, es donarà l’equip
per desqualificat, donant l’eliminatòria per guanyada a l’equip contrari.
Queda totalment prohibit que qualsevol membre de l’equip es lligui la corda al voltant del cos o a
qualsevol element fix o mòbil.
Si 3 jugadors del mateix equip cauen a terra (no hi tenen els peus) se li donarà l’estirada per
perduda, donant l’estirada guanyada per l’equip contrari.
Deixar anar la corda suposarà la desqualificació immediata de l’equip infractor, donant
l’eliminatòria per guanyada a l’equip contrari.

PREMIS
L’Organització estableix els següents premis per cada categoria:
Premis adults: Xec regal per a la restauració/comerç local
Premis infantils: Xec regal per a la restauració/comerç local
INSCRIPCIONS
La inscripció es podrà fer el mateix dia del concurs.
La inscripció per al 7è CONCURS D’ESTIRAR LA CORDA és gratuïta.
ALTRES
La participació en aquesta competició implica l’acceptació de les bases.
L’Organització del 7è CONCURS D’ESTIRAR LA CORDA es reserva el dret de decidir sobre qualsevol
contingència que no hagi estat prevista en el reglament, abans, durant i després de la competició.
INFORMACIÓ I ADRECES
Per a més informació, aclariments o suggeriments, disposem de l’adreça següent:
-

Diables Banyuts de Vallirana (diablesdevallirana@gmail.com). Tel. 607 897 574.

També ens podeu seguir a Facebook.
L’Organització
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