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Plec de situacions a redactar a les observacions de l’acta oficial 
 

Moltes vegades ens trobem en un partit i no sabem com redactar certes problemàtiques que succeeixen en els encontres i 

improvisem amb la conseqüent problemàtica de que no està ben explicada la situació viscuda. 

Aquest document pretén ser un recull d’aquelles observacions realitzades per àrbitres catalans en partits oficials  i que ens han 

semblat que poden servir d’exemple. Evidentment algunes situacions aquí reflectides poden necessitar de certa adaptació de 

gènere o número en el vostre cas particular. 

La pretensió és que el document sigui dinàmic i s’actualitzi/augmenti poc a poc, és per això que també ens és molt interessant 

conèixer de la vostre mà possibles incidències que no apareixen per així incorporar-les. Qualsevol aportació envieu-la a 

ctarj@fcvolei.cat. 

 

Documentació/Inscripció de jugadors 

 

Equip que presenta CTA-1 per tots els components: Acta 11/1/2014 Àrbitre 760 

 

“L’Equip ____ presenta CTA-1 per a tots els seus components per manca d’autorització federativa” 

 

Equip que presenta CTA-1 per algun dels seus components: Acta 02/11/2013 Àrbitre 1534 

 

“El _____ presenta CTA-1 de dos de sus componentes por falta de autorización federativa” 

 

Trobem nºs diferents entre l’autorització federativa i els documents identificatius: Acta 2/11/2013 Àrbitre 1571 

 

“L’equip ___ presenta D.N.I amb numeració no coincident amb el que consta a l’autorització federativa 

per la jugadora _____” 

 

Inscripció del delegat: Nou 

 

“L’equip _____ presenta delegat Sr ____” 

 

Participant que presenta fotografia per poder ser inscrit: Acta 06/04/2014 Àrbitre 1374  

 

“La jugadora ____ de l’equip _____ presenta fotografia per manca de document identificatiu”  

 

Participant inscrit que no es presenta al partit: Acta 15/03/2014 Àrbitre 1700  

 

“La jugadora nº__ del l’equip__, Srta____, no compareix al partit havent estat inscrita a l’acta”  

 

Participant inscrit que abandona el partit: Acta 05/04/2014 Àrbitre 1381  

 

“El jugador____ de l’equip____ abandona el partit amb el tanteig____ del ___set”  
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Jugador escolar 

 

“L’equip_____ inscriu al jugador ____ pertanyent a un equip escolar del mateix club i amb document 

federatiu que el permet participar a l’encontre” 

 

Endarreriments 

 

Provocat per un partit de voleibol federat: Acta 05/04/2014 Àrbitre 1621  

 

“El partit comença amb ___ minuts de retard degut a un partit de voleibol federat  anterior”  

 

Provocat per un partit de voleibol escolar: Acta 05/04/2014 Àrbitre 1621  

 

“El partit comença amb ___ minuts de retard degut a un partit de voleibol escolar  anterior”  

 

Provocat per un partit d’un altre esport: Acta 15/03/2014 Àrbitre 1435  

 

“El partit comença amb ___ minuts de retard per un partit de_____”  

 

Provocat per que un equip arriba tard: Acta 30/03/2014 Àrbitre 1624  

 

“El partit comença amb ___ minuts de retard per l’arribada amb retard de l’equip____”  

 

Provocat per que un equip arriba tard: Acta 30/03/2014 Àrbitre 1624  

 

“El partit comença amb ___ minuts de retard per l’arribada amb retard de l’equip____”  

 

Situacions excepcionals 

 

Redesignació d’un lliure: Acta 29/03/2014 Àrbitre 1359  

 

“L’equip___ redesigna com a lliure a la Srta____ en el ___ del ___set per la declaració d’incapacitat de 

la lliure titular”  

 

Lesió d’un jugador: Acta 22/03/2014 Àrbitre 1534  

 

“El jugador ___ de l’equip_____es lesiona____amb tanteig____del ____set ”  

 

Manca d’uniformitat: Acta 05/04/2014 Àrbitre 1538  

 

“Els jugadors _,_ i _  de l’equip___ presenten uniformitat diferent a la resta de l’equip”  
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Manca d’uniformitat per colors inversos: Lliures  

 

“Els lliures de l’equip presenten els mateixos colors però de manera invertida a la uniformitat de la resta 

de l’equip, presentant dificultat la seva identificació com a tals”  

 

Jugadors amb numeració dibuixada amb esparadrap  

 

“Els jugadors _,_ i _  de l’equip___ presenten el seu número de samarreta dibuixat amb esparadrap”  

 

Partits amb obligació de jugar un mínim de sets 

 

Situació participant no juga el mínim de sets requerits  

 

“El/La  jugador/a nº_____ de l’equip _____ no ha disputat el mínim de sets requerits ”  

 

Jugador lesionat abans de començar el partit  

 

“L’equip____ informa previ a l’encontre que el seu jugador/a es troba lesionat, s’inscriurà en acta però 

no disputarà l’encontre ” 
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