
 

COMUNICAT OFICIAL 
Benvolgudes famílies,  

Ens trobem en dies d’incerteses on els comunicats dels estaments oficials van arribant amb 
compta gotes, però com a entitat compromesa amb l’esport i els clubs de base continuem 
treballant per a que el TIM20 VOLEY es pugui celebrar tal i com estava plantejat inicialment, el 

cap de setmana del 26 al 28 de juny (*), posant tots els recursos disponibles al nostre abast amb 

aquest objectiu. 

Som conscients de les dificultats que tant clubs com famílies podeu estar patint aquest dies, i 

volem mostrar-vos el nostre suport en les situacions difícils que pugueu estar vivint. Sabem pel 

contacte directe que tenim, tant amb els equips com amb els familiars, que estan sent moments 

durs tant a nivell emocional com econòmic. Nosaltres tampoc en som aliens. 

Amb l’afany de que pugueu seguir gaudint del TIM, tal i com sempre hem fet, i havent-nos 

d’adaptar a l’actual situació inestable i canviant, des de l’organització del TIM s’ha ideat la 
següent proposta: 

1) En el cas que les autoritats competents desaconsellessin la celebració del torneig en les 

dates previstes, en comptes d’anul·lar-lo, es procediria a un ajornament.  

Estem treballant perquè aquesta segona data sigui un dels dos caps de setmana 

següents: del 17-19 o del 24-26, ambdós de juliol; a l’espera de confirmar la data 

definitiva segons disponibilitat d’hotels i instal·lacions. Us comunicarem la data 

definitiva en el moment que la tinguem confirmada. 

 

2) Si en la segona data no fos possible la celebració de l’esdeveniment (sempre seguint els 
consells i directrius de les autoritats competents) s’ajornaria al juny de 2021. El costos 

derivats de l’anul·lació del torneig, que comprenen els recursos humans dedicats a la 

preparació i aquells recursos materials que ja s’han adquirit, serà assumit en la seva 
major part per l’organització. 

 

3) Des de la nostra entitat valorem i estem compromesos amb l’esport de base, és per això 
que en el cas de l’aplaçament del torneig al 2021, no volem que en resultin penalitzades 

ni les famílies ni els clubs. Per això els jugadors/es inscrits rebran una devolució del total 

de la reserva realitzada, menys 18€, que restaran en dipòsit per a la seva participació en 

l’edició del TIM21 Voley del juny del 2021. 

 

4) Per tranquil·litzar a les famílies i equips participants, ens comprometem a donar totes 

les facilitats per a que el dipòsit de 18€ no es perdi en cas que la jugador/a no participi 
al TIM21, podent cedir aquesta reserva a altres jugadors/es del mateix club. Només 

caldrà, si es dóna el cas, que es posin d'acord entre ells, i en el moment de fer la 

inscripció ens haureu d'informar quin jugador/a cedeix els 18€ a quin altre. Si es donés 
el cas que un equip sencer no participés al TIM21, aquesta reserva podria passar a un 

altre equip del mateix club. 

(*) En el cas d’ajornament del torneig, aquest es comunicarà quinze dies abans de la data d’inici. 

Desitgem que la situació estigui controlada en breu i ens puguem veure com cada any a Andorra. 

 

    

              Andorra, 20 d’Abril del 2020 

Equip Organitzador 

 


