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Inscripció de participants a l’acta 
 

1. Documentació a presentar 
 
Les persones que vulguin ser inscrits en l'acta d'un encontre hauran de presentar la següent documentació 
 
1. A Competicions catalanes: Document identificatiu de la persona (els originals del D.N.I., passaport, carnet de 
conduir, o qualsevol altre document oficial amb foto que acrediti la identitat de les persones físiques, en cas de 
competicions organitzades per la FCVB fotocopia compulsada per la FCVB, o organisme oficial, dels documents 
oficials d'identificació). 
 
Nota: el resguard del D.N.I. no és vàlid perquè no és un document amb foto que permeti identificar el jugador. 
 
Nota: La fotocopia compulsada dels DNI validats per la FCVB, només serà acceptada si permet la identificació 
dels membres de l'equip. És responsabilitat dels equips realitzar-la correctament i dels àrbitres refusar-la si no 
permet la identificació de les persones. 
 
1.B Competicions estatals: Document identificatiu de la persona (D.N.I., passaport, carnet de conduir, targeta de 
resident o llicencia homologada). 
 
Nota: el resguard del D.N.I. no és vàlid perquè no és un document amb foto que permeti identificar el jugador. 
 
2- Document que demostri la possessió de llicència en vigor, és a dir, autorització federativa. 
 
En competicions organitzades per la FCVB documentació expedida per la FCVB i en competicions organitzades 
per la RFEVB documentació expedida per la RFEVB. 
 
3- A les competicions organitzades per la RFEVB s'acceptaran les autoritzacions federatives en format electrònic. 
 
A les Competicions FCVB s'acceptarà la presentació de tota la documentació en format digital, sempre que sigui 
visible. 
 
4-En cas de no complir amb un o els dos requisits, no podran ser inscrits en l'acta. 
 
Supòsits  
 

A Persona que presenta document identificatiu, però no autorització federativa o no apareix en ella 

 
En aquest cas, hauran d’emplenar la declaració de tinença d’autorització federativa, NC-9 per RFVEB o CTA-1 per 
FCVB. 

 
B Persona que presenta autorització federativa però no document identificatiu. 

 
En aquest cas la persona haurà de presentar una fotografia que haurà de ser signada davant de l’àrbitre de 
l’encontre. 
En competicions RFEVB la foto l’acompanyarem de l’imprès NC-9 degudament complimentat 
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C Persona que no presenta cap mena de document. 

 
En aquest cas haurem de fer emplenar tant l’imprès CTA-1/NC-9 a més d’aportar una fotografia que haurà de 
signar davant de l’àrbitre del partit.  
 
Nota Quan adjuntem els impresos CTA-1/NC-9 i/o fotografies, ho haurem de fer constar en el quadre 
d’observacions. 

 
1.1 Limitacions en la inscripció de participants 
 
La RFEVB limita la inscripció a les persones que estiguin presents a pista abans del començament de l'encontre o 
abans de tancar l'acta si un dels equips no es presentés. Es considera com a inici de l'encontre el moment en què 
el primer àrbitre fa sonar el seu xiulet per a la salutació oficial. 
 
En competicions FCVB es pot inscriure jugadors no presents a pista en el moment de l'inici de l'encontre, malgrat 
això, només podrà ser inscrit si es presenta tota la documentació perquè pugui ser inscrit, el moment límit de 
presentació de la documentació és just abans de la salutació del començament del partit. 
El que ens deriva a tres supòsits més 
 

D Persona no present a pista que està en l'autorització federativa, però no presenta document d'identificació. 

 
En aquest cas, aquesta persona no podrà ser inscrita a l'acta perquè no li serà possible signar la fotografia davant 
del primer àrbitre. 
 

E Persona no present a pista, que si s'aporta document d'identificació però no autorització federativa 

 
En aquest cas, igual que l'anterior, el jugador no pot signar el document i, per tant, no pot ser inscrita a l'acta. 
Ocasionalment, els equips porten l'autorització emplenada, en aquest cas si l'àrbitre pot validar la signatura de 
l'autorització federativa com la mateixa que la que apareix en el document d'identificació, podrem autoritzar la 
inscripció de la persona a l'acta. 
 

F Persona no present a pista que no presenta cap document 

 
En aquest cas, aquesta persona no podrà ser inscrita, ja que com en el cas 4 no podrà signar la fotografia davant 
de l'àrbitre. 
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2. Limitacions en el nombre d’inscrits 
 
En el quadre de participants 
Limitació màxima de 14 Jugadors, dins aquests 14 participants poden haver-hi 0, 1 o 2 lliures*. 
 
1 Primer entrenador 
 
I tenint en compte aquest punt normatiu: 
 

8.6.7 Relacionat amb les llicències que no són de jugador/a, el màxim de persones inscrites en acta que 

tinguin llicència diferent de la de jugador/a i que no s'inscriguin com a primer entrenador/s serà de tres. 

La inscripció d'una quarta llicència a part de les de jugador/a i la d'un primer entrenador, serà 

considerada com a inscripció fora de normativa. 

 

També podem anotar respectant el màxim que ens indica el punt 6.67 del Reglament General 
 
 
2 Entrenadors assistents 
1 Metge 
1 Fisioterapeuta  
1 Psicòleg 
1 Preparador físic 
1 Massatgista 
1 Delegat d’equip, anotat a observacions 
 
Nota: No hi haurà caselles específiques pel lliure i aquest s’identificarà situant entre parèntesis la lletra L al costat 
del cognom: (L). 
 
Nota: Les abreviatures al costat del nom per jugadors/es inscrits fora de la seva categoria per edat són: Júnior ( Y 
), Juvenil ( J ), Cadet ( C ), Infantil ( I ) Aleví ( A ). 
 
 
*Recordar que en les categories Infantil i Aleví no és possible jugar amb lliure i el nombre límit de participants no 
és 14. 
 
 

3. Titulació per el primer entrenador 
 
Per poder inscriure a un entrenador com a primer entrenador haurem de comprovar la seva titulació i assegurar 
que es vàlida per la competició que dirigim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mínim exigit 

Competicions RFEVB   

Superlligues 1 i 2,Fev i Primera Nacional Nivell III 

Competicions FCVB   

Primera Catalana, Segona Catalana i Juvenil Primera Divisió Nivell II  

Junior, Tercera Catalana, Juvenils Segona i Tercera, Cadets i 
Infantils Nivell I 
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Apunt entrenadors 
Competició organitzada RFEVB 
Els entrenadors que tenen la RFEVB com a federació d’origen, podran ser alineats en qualsevol encontre de 
qualsevol equip del seu club. 
Els entrenadors amb federació d’origen diferent de la RFEVB , podran ser alineats l’equip del club pel qual ha 
tramitat la seva llicència o inferiors, mai en superiors. 
 
Competició organitzada FCVB 
En l’àmbit de competicions de la FCVB, els entrenadors que disposin llicència per algun equip d’un club, podran 
ser inscrits en qualsevol equip del seu club (respectant titulació necessària). 
 

3.1 Tècnic Assimilat 
 
La figura del tècnic assimilat és una figura exclusiva de les competicions FCVB i reglada en el Reglament General 
de la FCVB. 
 
La figura de tècnic assimilat és la d'un entrenador que pugui dirigir a un equip d'un club diferent del que té la seva 
llicència com entrenador. 
 
Aquesta figura quedarà reflectida en el tríptic amb la següent nomenclatura: Tecnico Asimilado 
 
Si bé un entrenador, pot dirigir qualsevol equip del seu club, el tècnic assimilat no, el tècnic assimilat només 
podrà participar en partits de l'equip on aquest estigui inscrit al tríptic. 
 
Els tècnics assimilats seran a efectes pràctics de partit, inscrits com a entrenadors a les caselles d'entrenadors de 
l'acta, i tenint en compte la seva titulació a l'hora de situar-se com a primer entrenador o com a entrenador 
assistent. 
 
De manera recurrent cal insistir que a l'acta només podrem inscriure com a tècnic assimilat a aquell que aparegui 
al tríptic de l'equip que disputi el partit. 
 
Com també els altres membres de l'equip, el procés d'acreditació és el mateix respecte a la presentació de la 
documentació i a l'actuació arbitral en cas de manca sigui de tríptic o bé de document d'identificació. 
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4 Inscripció de jugadors de categories inferiors 
 

4. 1 Categories inferiors per edat 
 
4.1.1Competicions sènior RFEVB 
Podrem inscriure jugadors amb llicència júnior i  juvenil. 
Podrem inscriure un màxim de dos cadets, assenyalant la inscripció d’aquests expressament en el quadre 
d’observacions. 
 
4.1.2Competicions FCVB 
 

a) Competicions sènior 
 

A categories sènior es podrà inscriure jugadors amb llicència júnior, juvenil i cadet. 
 

b) Competicions júniors, juvenils, cadet i infantil. 
 

En aquestes competicions es podrà inscriure jugadors de categoria inferior per edat, amb el salt màxim d’una 
categoria. 
 
Com a excepció d’aquesta norma, podrem inscriure a categoria juvenil un màxim de dos jugadors/es amb llicència 
infantil expedida per la FCVB a categoria juvenil, sempre que aquests jugadors/es no siguin re-qualificats, és a dir, 
nascuts a l’any 2011 o posteriors.  
 
També serà una excepció la inscripció de cadets a categoria júnior, en aquest cas sense límit en el nombre. 
 
 

4.2 Categories inferiors per nivell 
 
4.2.1Competicions sènior RFEVB 
 
En competicions sènior els jugadors sènior amb la RFEVB com a federació d’origen i llicència en equips de nivell 
inferior, podran jugar fins a un màxim de 5 partits en els equips de categoria superior. Per aquest motiu la 
inscripció d’aquests jugadors s’ha de fer constar en el quadre d’observacions de l’acta. 
 
Com a excepció d’aquesta norma, els jugadors sèniors en el tercer any de sènior o anterior, no tenen limitació en 
el nombre de partits.  
 
Els jugadors sèniors amb federació d’origen diferent de la RFEVB només podran jugar en l’equip pel que han 
tramitat la seva llicència. 
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4.2.2Competicions FCVB 
 
En les competicions organitzades per la FCVB els equips poden inscriure jugadors del mateix club de la 
mateixa categoria per edat (sèniors amb sèniors, juvenils amb juvenils, etc.) en altres competicions de la 
mateixa edat però de superior categoria, sense limitació de partits. 
 
Per exemple un jugador sènior de segona catalana podrà jugar en l'equip de primera catalana del seu mateix 
club però mai en un tercera catalana. 
 
Cal assenyalar que és important reconèixer la categoria en l'autorització federativa per poder realitzar les 
inscripcions, és a dir, és possible que un equip "B" d'un club i un equip "C" del mateix club juguin a la mateixa 
categoria i, per tant, l'equip "C" no pot deixar jugadors/es al "B". Aquest és un simple exemple per advertir que 
el rellevant és la categoria que apareix en el full federatiu i no la nomenclatura de l'equip. 
 
Punt 14.4 del Reglament General: En el cas de la competició conjunta, els equips de les diferents categories 
(cadets i juvenils) es consideren vinculats, tant per a la classificació com per la resta de normativa, i, per tant, 
les jugadores de la categoria inferior només poden ser alineades amb l'equip superior corresponent. (Per 
exemple les jugadores cadets de l'equip cadet "X" només es podran alinear al corresponent equip juvenil "X", i 
no al juvenil "Y" del mateix club). L'incompliment per part del club d'aquesta normativa, comportarà la 
declaració d'alineació indeguda. 
 
 

5 Jugadors/es escolars 
 
Els jugadors/es escolars no es poden inscriure a les competicions federades sense l’autorització expressa de la 
FCVB. 
 
Existiran autoritzacions federatives específiques per jugadors escolars, sense aquestes no es podrà inscriure a 
cap jugador escolar en el partit. 
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