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Comunicació de resultats 
 

Segons la normativa de comunicació de resultats, punt 13 del Reglament de Competició de 
la FCVB: 

 
En el marc de la FCVB, el primer àrbitre del partit està obligat, a comunicar el resultat de l’encontre 

(inclosos els resultats parcials dels sets) en el menor temps possible i abans de les 20:00 hores 

del diumenge (en jornada de cap de setmana) o abans de les 10:00 del següent dia hàbil a 

la disputa del partit (jornada entre setmana). 

En el cas de fases finals els resultats hauran de ser transmesos en finalitzar el partit, amb un marge 

màxim d’una hora del tancament de l’acta. 

L’ incompliment d’aquesta norma comporta una sanció econòmica de 15,00 € per cada resultat no 

comunicat en els terminis establerts, considerant la comunicació incompleta com a NO comunicació 

a efectes de sanció. 

 

La comunicació de resultats es farà de la següent manera: 
 

Via el perfil individual de cada àrbitre 
https://appweb.fcvolei.cat/index.php 

 

 
La responsabilitat d’aquesta tasca serà sempre del primer àrbitre del partit. 

 
L’àrbitre ha d’anar amb compte i assegurar-se que introdueix en correcció el resultat del 
partit i no confondre la terminologia Equip A i Equip B que apareix a l’acta amb la 

introducció per web on sempre apareixen els noms dels equips i en ordre de primer local i 
després visitant. 

 
A les actes de partit s’ha afegit apartat on s’escriu el resultat del partit amb la mateixa 
metodologia, local-visitant, com a eina de suport a l’àrbitre. 

 
És un bon mètode de comprovació sortir i tornar a entrar al perfil i comprovar el resultat tal 

com està introduït.  
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