
 
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DELS VOLUNTARIS 

27, 28 I 29 DE MAIG DE 2016 

 
 

 

  



 
 

INFORMACIÓ GENERAL – KDM BEACH VOLLEY CUP 2016 

 

Pistes de joc 

 

Les pistes de joc del torneig estaran situades a la Platja de Calafell, concretament en el 

Passeig Marítim de Calafell entre els carrers Montoriol i Àngel Guimerà. Quedant situades 

a menys de 100m de l’Hotel del Torneig. 

 

A la zona de les pistes de joc, disposareu del següent: 

- 5 pistes de joc, classificades per categories. 

- Carpa d’organització 

- Zones d’ombra reservades pels equips participants 

- Carpa de servei de fisioteràpia 

- Lavabos 

 

Avituallament a la platja: 

 

L’organització posa a disposició de les participants un servei d’avituallament a la platja. 

L’organització facilitarà a cada equip un avituallament consistent en Aigua, Acuarius i 

Fruita. 

S’entregaran a cada equip la totalitat de tiquets de l’avituallament en la reunió tècnica. 

Aquests es podran utilitzar al llarg de tot el torneig a la carpa d’organització, en els horaris 

en que hi hagi competició a la platja. 

 

Reunió de Voluntaris: 

 

Al llarg del divendres, segons l’evolució del dia, farem la reunió de voluntaris. Estigueu 

atents durant el dia per seguir les instruccions. 

 

 

 

 



 
 

Hotel del Torneig 

 

L’hotel del Torneig serà l’Hotel Solimar. L’estància és en règim de pensió completa entrant 

amb el sopar del divendres 27 i sortint amb el dinar de diumenge 29. 

L’hotel disposa de piscina i altres serveis a disposició de les participants. 

 

L’hotel és un lloc de descans compartit amb els equips i per tant és important que els 

responsables dels equips s’encarreguin de garantir que es respecten les normes de l’hotel i 

el descans dels altres equips. 

 

Horaris dels àpats: 

L’organització us indicarà en quin horari farem els àpats, tanmateix us informem de 

l’horari en que es podran realitzar: 

Esmorzar de 8h a 10h 

Dinar de 13:15h a 15:30h 

Sopar de 20:15h a 22:30h 

 

 

Contacte: 

 

Per a qualsevol tema relacionat amb el torneig, podeu contactar amb el telèfon 

663.164.605 

  



 
 

TASQUES DELS VOLUNTARIS 

 

- Muntatge i desmuntatge de la zona de pistes i de la zona d’organització. 

- Tasques prèvies (recollida de material, lots equips,…). 

- Suport als equips. 

- Tasques generals de suport: 

o Rec de les pistes. 

o Entrega i recollida de les pilotes d’escalfament. 

o Suport a pistes. 

o Preparació de la fruita. 

o Entrega de l’avituallament. 

o Muntatge entre partits (variacions xarxes, zona de finals,…). 

- Organització, supervisió i control de concursos. 

- Dinamització d’activitats lúdiques nocturnes a l’hotel pels equips participants. 

  



 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES – KDM BEACH VOLLEY CUP 2016  

 

Concursos Precisió, Habilitat i Freestyle 

 

Complementant la competició esportiva, l’organització proposa per tots els equips 

participants 3 concursos al llarg del cap de setmana. Dues proves seran de competició 

individual, podent participar totes les jugadores de cada equip i una d’elles serà d’equip. 

Tots els concursos seran supervisats pels voluntaris de l’organització i s’explicarà amb 

detall l’execució de cada un d’ells abans d’iniciar-lo. A continuació us detallem els diferents 

concursos: 

 

PRECISIÓ DE SERVEI: 

Es delimitaran 5 zones diferenciades en el camp de joc, tenint cada una d’elles una 

puntuació diferent entre 1 i 5. 

Cada jugadora realitzarà 10 serveis, havent d’aconseguir que la pilota caigui a les zones 

delimitades del camp contrari i aconseguint així el màxim de punts possibles. 

Cada jugadora disposarà d’un temps màxim de 60 segons per a realitzar els 10 serveis. 

Les dues jugadores, de cada categoria, amb major puntuació es classificaran per a la final 

de concursos que es realitzarà el diumenge al matí. 

En cas d’empat a puntuació de diferents jugadores, es classificarà la jugadora que hagi 

realitzat els 10 serveis amb menys temps. 

 

THE FAST PLAYER: 

Aquest concurs correspon a un circuit d’habilitat que cada jugadora haurà de realitzar de 

forma individual en una pista de Volei Platja. 

L’objectiu és acabar el circuit amb el menor temps possible. 

Cada vegada que caigui la pilota es penalitzarà amb 1 segon extra i en cas d’encertar en 

l’últim llançament de punteria, es bonificarà la jugadora amb 5 segons. 

Les dues jugadores, de cada categoria, que realitzin el circuit amb menor temps, es 

classificaran per a la final que es realitzarà el diumenge al matí. 

En cas d’empat a temps, es classificarà la jugadora que hagi encertar l’últim llançament de 

punteria. 



 
 

En cas de persistir l’empat es classificarà la jugadora que hagi tingut menys penalitzacions. 

En cas de persistir l’empat es realitzarà una segona ronda entre les jugadores implicades. 

 

FREESTYLE VOLEY: 

Aquest és un concurs on cal participar per equip. 

El concurs consisteix en realitzar una jugada el més espectacular possible, que serà 

valorada pels jurat del concurs. 

Per a realitzar la jugada, caldrà iniciar-la amb un servei des de camp contrari i finalitzarà en 

el moment en que la pilota caigui a terra. 

La durada màxima de la jugada serà de 60 segons. 

Les jugadores es poden disposar lliurement per tota la pista de joc. 

Cada equip podrà presentar 2 jugades diferents al concurs. 

En cas que en alguna jugada es cometi una errada, l’equip podrà demanar, abans de la 

valoració del jurat, realitzar una repetició de la jugada. Cada jugada només es podrà 

repetir una sola vegada. 

El jurat estarà format per 4 àrbitres que valoraran la jugada entre 1 i 10 punts, cada un. 

La puntuació final de la jugada serà la suma de les puntuacions de tots els membres del 

jurat. 

La jugada amb la puntuació més alta serà la guanyadora de la categoria. 

 

 

Els voluntaris sereu els responsables de l’organització dels concursos, llegiu ben atents el 

text anterior. Durant la propera setmana o el mateix divendres us facilitarem les 

instruccions dibuixades de cada concurs. 

 

 


