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VII CONCURS D’ESTIRADA DE CORDA 

Data i ubicació 

El torneig es durà a terme a les 10:00h del diumenge 16 de desembre de 2018, en motiu de 

La Marató de TV3, que aquest any recollirà fons per a la investigació del càncer.  Tindrà 

lloc al carrer Cós del Bou de Tarragona, sempre que la climatologia ho permeti. 

Inscripcions 

La inscripció està limitada a un màxim de setze (16) equips per estricte ordre de registre 
(inscripció via correu electrònic i pagament).  

Heu d’enviar un correu amb l’assumpte ‘Marató-Estirada de Corda’ a l’adreça 

social@jovedetarragona.cat. En el correu hi ha de constar: 

 Nom del vostre equip 
 Nom, cognom i telèfon de contacte del responsable de l’equip 
 Nom i cognoms de cada participant  

El darrer pas per formalitzar la vostra inscripció, és fer el pagament de 30€/equip que la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona destinarem integrament a La Marató de TV3 2018. 

Pagament anticipat 

Per la vostra comoditat, podeu abonar els 30€ per equip, abans del dia de La Marató. Feu-ho 
via transferència bancària ES10 3183 4300 7000 0144 5398, indicant com a concepte del 
pagament el codi: CEC (sigles de ‘Concurs d’Estirada de Corda’) seguit del nom de l’equip que 
hagueu triat i enviat per correu electrònic. 

Exemple: CEC JOVE TARRAGONA 

Termini 

Les inscripcions d’equips i pagaments es podran realitzar fins al mateix matí del dia 16, a les 

09:30 hores, 30 minuts abans de l’inici del joc, sempre i quan no s’hagi arribat als 16 

equips.  

Premis i obsequis 

Hi haurà premis pels tres (3) primers classificats. 

Tots els participants rebreu una consumició gratuïta, per bescanviar al servei de barra de 

l’esdeveniment. 

Horari 

9:30 hores: reunió d’obligada assistència de l’Organització del concurs amb tots els equips i 

tots els seus integrants al local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.  

 Es verificarà la inscripció i els membres de cada equip  
 Es recolliran els diners d’aquells equips que encara no hagin pagat els 30€ 
 Es realitzarà el sorteig d’aparellaments que decidirà el quadre d’enfrontaments del 

concurs. 

10:00 hores: inici del VII Concurs d’Estirada de Corda. 

Abans de les 12:00 hores entrega de premis, i en acabar començarà el JOVErmut solidàri.  
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NORMES DE LA COMPETICIÓ 

Desenvolupament dels enfrontaments  

 La competició serà per eliminació directa mitjançant enfrontaments d’equips un a un.  

 Si un equip és requerit per competir, i no es presenta a la zona de competició 

transcorreguts tres (3) minuts, es considerarà que han perdut l’enfrontament i guanyarà 

l’equip contrari. 

 Cada enfrontament es decidirà al millor de 3 estirades de corda. En cas que un equip 

guanyi les dues primeres estirades, no serà necessari disputar la tercera.  

 Per cada enfrontament es realitzarà un sorteig mitjançant el llançament d’una moneda 

a l’aire (cara o creu). L’equip guanyador del sorteig podrà escollir en quin costat de la 

zona de competició comença la primera estirada. Després de cada estirada, els equips 

s’intercanviaran el costat de la pista. 

 L’àrbitre marcarà l’inici i el final de l’estirada amb un xiulet. 

 Entre les estirades de cada enfrontament hi haurà un (1) minut de descans. 

 En cada estirada de corda participaran vuit (8) membres de l’equip. En tot moment 

l’equip ha de ser mixt, amb un mínim de dues (2) persones del sexe contrari. 

 Es poden realitzar canvis entre les estirades d’un mateix enfrontament. Els canvis han 

de respectar el mínim de dues (2) persones del sexe contrari entre els membres que 

participen en l’estirada. 

 No està permès realitzar canvis durant el transcurs d’una estirada.  

 Al centre de la corda hi haurà un mocador que serà el que haurà de passar les línies 

marcades a terra. 

 L’equip guanya l’estirada quan aconsegueix que el mocador traspassi la línia marcada 

a terra en el seu camp. Cada línia estarà situada de manera equidistant a quatre (4) 

metres del punt mig de la corda, on es situarà el mocador. 

 En qualsevol moment de la competició es podrà requerir la identificació dels membres 

de cada equip participant. Si en un equip hi participa un membre no inscrit, es  

desqualificarà l’equip, 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.  

 Està prohibit que qualsevol membre participant segui o s’estiri a terra com a tàctica 

durant l’estirada, en cas que succeeixi es desqualificarà a l’equip infractor, donant com 

a guanyador de l’eliminatòria a l’equip contrari. 

 Si 3 jugadors del mateix equip cauen a terra (no tenen els peus en contacte amb el 

terra) se’ls hi donarà l’estirada per perduda, donant l’estirada guanyada a l’equip 

contrari. 

 Deixar anar la corda suposarà la desqualificació immediata de l’equip infractor, donant 

l’eliminatòria per guanyada a l’equip contrari.  

 Es recomana dur un calçat adequat i sense manipular. Està permès realitzar les 

estirades descalç. 

 Està permesa la utilització de magnesi o guants.  

 L’Organització no es responsabilitzarà de possibles lesions ni danys a tercers. 

 

Equips 

 El torneig és obert a tothom que, a dia de celebració, tingui complerts els 16 anys. 

 Els equips estaran formats per un mínim de vuit (8) i un màxim de dotze (12) membres. 

Una persona només podrà formar part d’un únic equip. 

 En cada equip hi haurà un mínim de tres (3) persones del sexe contrari.  

 Es recomana que els equips vesteixin de manera uniforme. 
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Zona de competició o zona de l’estirada de corda 

 Dins la pista de competició només hi podran estar els equips que estiguin o hagin 

d’estirar la corda en cada moment, a més dels jutges. 

 No està permès entrar begudes i/o menjar a la zona de competició.  

 

Jutges, membres de l’organització i comportament 

 La planificació del concurs i les indicacions de l’Organització seran respectades en tot 

moment. 

 La competició estarà dirigida per un equip de jutges que en tot moment estaran 

identificats amb un braçalet taronja. 

 Qualsevol incidència serà resolta a decisió de l’equip de jutges. 

 Demanem un comportament correcte per part de tothom. 

 L’Organització es reserva el dret de modificar el torneig, modificar les normes, així com 

el dret de desqualificar un equip si no es comporta adequadament.  

 Activitat organitzada per la Colla Jove Xiquets de Tarragona amb l’objectiu de recaptar 

fons per La Marató de TV3 2018 destinada a la investigació del càncer. 

 

 


