XXVI TORNEIG LOCAL DE TORREDEMBARRA
Del 6 al 12 d’agost 2018
HISTÒRIA
Ara fa 26 anys la regidoria de cultura de l’ajuntament de Torredembarra organitzava el
primer partit de futbol a la platja de solters contra casats. Degut al gran èxit de participació i
diversió que propiciava tant als jugadors com al públic assistent el torneig es va realizar
durant una llarga durada d’anys.
En un moviment estratègic la regidoria de cultura va cedir a la de turisme l’organització del
partit que a l’hora es va convertir en un torneig obert a participació de tothom ja que hi
havia una gran demanda. I així fou, en pocs anys va ser el referent català i estatal dels
tornejos de futbol la la platja. Entre molts altres noms de col.laboradors subrratllariem el
nom pròpi de Jordi Ruiz al capdevant de l’organització.
Anys més tard, el relleu entre regidories el va agafar turisme donant un salt qualitatiu i
quantitatiu arribant a la xifra de més de 15 equips participants en categoria juvenil-sènior.
Aqui el nom pròpi sens dubte que hem de mencionar és Jordi Panadès.
Seguint aquesta linia de regeneració els últims anys Jordi Girol de forma privada amb moltes
ganes i il.lusió amb la col.laboració de turisme ha aconseguit duplicar el nombre d’equips
obrint també el torneig als més menuts. Per aquest llavors ja no s’entenia com jugar a
futbola a la platja si no que ja l’anomenavem directament futbol platja.
Paral.lelament, l’ajuntament amb BeachSoccer Wolrd Wide va realitzar tres anys
consecutius una fase previa i una final de la EWSL (Lliga Europea de seleccions de futbol
platja) amb la participació del nostre president Llorenç Gómez León com a membre de la
seleccióabsoluta espanyola, i anteriorment 7 membres de Torredembarra ja conformavem
la selecció catalana de futbol platja que va derrotar a Anglaterra en el primer partit amistòs
oficial de l’història de la selecció. Alhora, s’inicia el Club Futbol Platja de Torredembarra i el
seu campus d’estiu amb una boníssima acollida.
Aquestes dues últimes referències són per entendre l’abast real de la brillant idea que va
tindre un dia l’ajuntament de Torredembarra i el seu indiscutible fruït a nivell turisticoesportiu per la vila.
Els últims tres anys donant una volta més als col.laboradors i organitzadors del torneig el
nostre club junt a la regidoria d’esports passem a organitzar de forma col.laborativa amb
turisme el torneig per motius de naturalesa obvia.
Hem de remarcar que mantindre la filosofia del torneig amb el tret característic molt
partiular com que el torneig es realitza durant tota una setmana (i no un dia o un cap de
setmana com es sol fer) seria un hàndicap pels equips de lluny però ens al contrari justifica
un motiu de visita al nostre poble i les seves meravelloses platjes. Per aquest motiu us
animem a participar-hi ja sigui jugant o gaudint de l’espectacle, un any més.

COM PARTICIPAR
Inscripcions i pagament: WWW.PLATJA.FUTBOL
-

-

Inscripcions obertes fins al divendres 03/08/2018 a les 14:00.
El pagament es pot realizar amb targeta i transfèrencia a la web.
També amb targeta (datàfon) a turisme de 9:00 a 13:00 o en metàl.lic al campus de
9:00 a 13:00 portant l’inscripció completada impresa.
Si NO es realitza el pagament l’organització pot considerar l’inscripció cancel.lada.
*Els posibles enderreriments degut a la forma de pagament no serán motiu d’excusa
per entrar l’inscripció fora de plaç.

INFO GENERAL
6 al 12 d’agost a la platja de Torredembarra (platja de la paella, davant de turisme)
CATEGORIA

HORARI

COST ANY

MAX. JUGADORS

Benjamí

09:00h a 12:00h

80€

2008 al 2011

12

Infantil

09:00h a 12:00h

80€

2004 al 2007

12

Amateur

16:00h a 21:00h

130€

A partir 2003

12

*inclou: Equipacions, aigües i trofeus.

FORMAT DE COMPETICIÓ
Totes les categories jugaran amb 4 jugadors de camp + 1 porter.
Tots els partits de 2 parts. Benjamí i infantil de 10min i Amateur de 15 min.
LLigueta de dilluns a dijous. Els equips que passin ronda aniran a eliminatories.
Divendres tots els ¼ de final, dissabte totes les semis i diumenge totes les Finals.
El diumenge abans de la final Amateur hi haurà un partit d’exhibició d’estrelles de
Torredembarra vs la Selecta de El Salvador.

*Les normes que aplicaran els arbitres serán les de Beachsoccer.
**L’organització es reserva el dret de canvi de qualsevol norma en qualsevol moment pel bé
colectiu i/o pel bé de la competició i/o del públic i l’estrategia de la competició.

CONTACTES
Telèfons de contacte 639167815 i 670377913
Facebook CLUB FUTBOL PLATJA TORREDEMBARRA
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