CAMPIONAT SOLIDARI DE TRUC 2015
Bases
1. El campionat tindrà lloc el dia 10 d’ Octubre, a les 17:00 en la Plaça de Patraix.
2. Les parelles poden ser tan mixtes com no mixtes.
3. Les regles son les tradicionals del truc a la ciutat de València. Tindrem a
disposició dels jugadors un equip de jutges per a valorar les situacions
controvertides en cas de que siga necessari, amb irrevocabilitat de les seues
decisions.
4. Les partides es jugaran a un “joc”, és a dir, al guanyador de dos cames de 24
pedres cada una.
5. La parella guanyadora obtindrà com a premi una cistella amb productes locals i
artesans del barri.
6. No hi ha edat mínima ni màxima per a la inscripció.
7. La inscripció constarà d’un quilogram d’aliments no peribles per persona, que
deuran entregar-se bé abans del campionat, bé el mateix dia abans de començar
el recompte de parelles.
8. És

obligatori

per

a

poder

participar

inscriure’s

enviant

un

correu

a:

jovesdepatraix@riseup.net amb les dades personals de la parella i el nom que se
li dona a aquesta. La inscripció es tancarà el dia abans del campionat o quan
s’arriben al màxim de places (16 parelles).
9. Durant el campionat no es permetran actituds de caire ofensiu, violent, masclista,
homòfobes o xenòfobes. Si alguna de les persones encarregades del campionat
observa actituds continuades d’aquest tipus en alguna parella, seran expulsades
irremediablement del campionat.
10. No es permeten substitucions de membres d’un equip a meitat partida, així com
senyes o gestos que no son els oficials, comportant l’expulsió del campionat en
cas de que es produïsquen.
11. La finalitat del campionat solidari és establir llaços entre les persones aficionades
a aquest joc i crear consciència sobre l’importància de la solidaritat en els nostres
dies, en cap cas es promou la competició i superioritat dels uns sobre els altres.
12. No es permetrà l’ ús de suports electrònics i/o ulleres de sol durant la partida.

