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1. INTRODUCCIÓ 

La Federació Catalana de Voleibol (FCVb) organitza l'11 de març el I Campionat de 

Catalunya de Vòlei Neu (CCVN) a les instal·lacions de Boí Taüll Resort a 2020 metres 

d’altitud. 

El CCVN es jugarà en la modalitat de 3x3. Les categories seran Sènior Masculí i Sènior 

Femení, estant obertes les inscripcions per a totes aquells equips  que vulguin gaudir del 

primer torneig de Vòlei Neu 3x3 a escala nacional. 

Tant a la categoria masculina com femenina el nombre màxim d’equips que disputaran 

el CCVN serà de 8.  

La data està marcada per assegurar-nos en la manera possible unes condicions 

climàtiques assequibles per a la pràctica del Vòlei Neu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Imatges del CEV European Tour Snow Volley > 
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2. SEU 

 

Boí Taüll Resort (www.boitaullresort.com), situada a la Vall de Boí, disposarà de les seves 

instal·lacions pel desenvolupament del CCVN. 

Boí Taüll Resort a part de comptar amb l'estació d'esquí més alta del Pirineu gestiona al 

Pla de L'ermita, situat a 8 km de pistes, diferents allotjaments turístics entre hotels de 

3* i 4* així com apartaments, perquè els participants es puguin allotjar. 

 

 

La disputa del CCVN serà al Pla de Vaques en base d'estació a 2020 metres d'altitud, 

assegurant així, neu en perfecte estat per a la pràctica del Vòlei Neu. El lloc on se 

celebrarà el Campionat compta ja per endavant amb tot el necessari per a la disputa 

d'un esdeveniment esportiu, servei mèdic, aigua i llum, banys públics, cafeteries... 
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Prenent com a partida les següents localitats de la geografia catalana, es pot arribar a 

Boí Taüll Resort de les següents formes: 

 Lleida: 2h 15min 

 Barcelona: 3h 40min 

 Tarragona: 3h 20min 

 Girona: 4h 30 min 

 

3. REGLAMENT 

El Reglament sota el qual es disputarà el CCVN serà el Reglament Voley Neu. 
 

4. COMPETICIÓ 
 

 Modalitat 3x3. 

 Dues categories: Sènior Masculí i Sènior Femení. 

 Tots els participants han de comptar amb llicència de vòlei platja o voleibol. 

 8 equips per categoria. 

 Equips formats per un màxim de quatre integrants i entrenador. La figura 

d’entrenador, si n'hi ha, a l’hora de la inscripció s’haurà de fer com a 

“acompanyant”. 

 Un camp de joc per categoria. 

 Sets a 15 punts. 

 Partits al millor de 3 Sets. 

 A cada categoria 2 grups de 4 equips. El sistema de joc no és de tots contra tots, 

es disputarà un partit inicial, i després hi haurà partits de guanyadors i de 

perdedors per completar el grup. 

 Es realitzarà un sorteig per a la composició dels grups esmentats. 

 Els horaris i el quadre d'enfrontaments el dilluns anterior a la disputa del 

campionat. 

 Els campions de grup passaran directament a semifinals,  i 2ns i 3rs de grup 

passaran a quarts. 

 No es disputarà 3r i 4t lloc. 

 Les finals de cada categoria nomenaran les parelles subcampiones i campiones 

de Catalunya de Vòlei Neu. 

http://www.fcvoleibol.cat/
https://fcvolei.cat/wp-content/uploads/Reglamento-Voley-Nieve-Castellano.pdf
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 En qualsevol cas, la FCVb podrà modificar el sistema de competició si el nombre 

d’inscripcions és inferior al previst. 

 

4.1  REGLES A DESTACAR: 
 

 Els partits seran disputats al millor de tres sets jugats a 15 punts, sistema 

acció-punt, amb diferència de dues il·limitada. 

 Els jugadors han de mantenir un ordre en el servei, però no hi ha posicions al 

camp, per la qual cosa no existeix la falta de rotació, excepte en el servei. 

 S'autoritza la presència d'un entrenador a pista que està autoritzat a 

sol·licitar temps morts d'acord amb el Reglament (un per set). Podrà 

intervenir durant el partit donant instruccions i ànims als seus jugadors, 

excepte quan la pilota està en joc. 

 Els jugadors podran fer servir roba tèrmica i calçat antilliscant (incloses botes 

de tacs). L’organització facilitarà la samarreta de joc que serà d’ús obligatori 

durant el campionat amb dorsals de l'1 al 4 . 

 La pilota oficial de joc és el model WILSON OPTX 2020. 

 L'alçada de la xarxa serà de 2,43 per al masculí i de 2,24 per al femení. 

 El camp tindrà unes dimensions de 8x8 metres 

 No hi haurà temps d’espera, els partits hauran de començar a l’hora prevista, 

i els endarreriments només es validaran si es produeixen a causa de la durada 

d’un partit anterior. 

 Si un equip no pot formar tres participants per disputar un encontre/set, se’l 

declararà incomplet per l’encontre/set. 

 En cas de situacions no descrites en aquest reglament, s'utilitzaran les 

normatives FCVb de vòlei platja com a referència pel seu tractament. 

 En cas de situacions climàtiques adverses o problemàtiques sobrevingudes, 

la FCVb es reserva a modificar el calendari de competició per adaptar-lo a la 

seva disputa. 

 Es realitzarà una reunió tècnica prèvia al començament de la competició. 
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5. DINÀMICA DE COMPETICIÓ 
 

 Data: 11 de Març 

 LLoc: Boí Taüll Resort. 

 Timming: 

 Dissabte 11 

 08:15 Obertura de control de signatures (oberta fins a 15 minuts abans del 
primer partit de tots els participants). 

 09:00 Primer partit de la competició. 

 16:35 Finals 
 

6. PREMIS 
 

El CCVN atorga el títol de Campió de Catalunya de Vòlei Neu de la categoria sènior, masculina i 

femenina. 

Hi haurà trofeu i  medalles per als dos millors equips classificats. 

7. INSCRIPCIONS i TARIFES 
 

Les places seran cobertes sota estricte ordre d'inscripció, tancant-se com anteriorment hem 
esmentat en vuit equips per categoria.  
 

El termini per tal de fer la inscripció serà fins al 3 de març a les 12:00h. 

 

7.1 PARTICIPANTS. 
 240€/equip (màxim 4 esportistes) 

 Aquesta tarifa inclòs: 

 Participació campionat de l’equip. 

 Samarreta de joc. 

 Allotjament nit del divendres i dissabte (esmorzar dissabte i diumenge 

inclosos) 

 Extra de 40€/equip si voleu incloure el dinar de divendres i dissabte 

(triar l’opció a la inscripció) 

 Enllaç d’inscripció participants >>   

Inscipció Participants  

 

http://www.fcvoleibol.cat/
https://inscripcions.fcvolei.cat/call/23b10
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7.2 ACOMPANYATS / ENTRENADORS_ES 

Els entrenadors/es dels equips haurà de fer a seva inscripció com a acompanyats  

(no com a participants). 

 85€/persona. 

 Aquesta tarifa inclòs: 

 Allotjament nit del divendres i dissabte (esmorzar dissabte i diumenge 

inclosos). 

 Extra de 10€/persona si voleu incloure el dinar de divendres i dissabte 
(triar l’opció a la inscripció). 

 Enllaç d’inscripció participants >>  

 Insccripció  Acompanyats / Entrenadors_es  
 

7.3 ALTRES SERVEIS. 

 Bufet lliure per dinar 9,95€/persona (abonar directament en el restaurant). 

 Forfait per a esquiar diumenge 12 de març.  

 Adult: 25,50€/persona 

 7-11 anys: 18,50€/persona 

 0-6 anys: 10€/persona 

 Contactar per contractar >> jorge@gapserveisturistics.com  (Jorge Barbero) 

8. CONDICIONS ALLOTJAMENT 
 

 La FCVb farà la distribució de les habitacions en funció del nombre total de 

persones del mateix grup (participants i acompanyats). 

 Aquestes condicions poden variar en funció de la disponibilitat del hotel.  

 Les condicions de cancel·lacions i possibles penalitzacions en relació a les 

reserves fetes estarà supeditada a la política vigent del hotel al respecte. 
 Si cancel·la entre 44 i 30 dies abans de l'inici de l'estada: es cobrarà un 10% de l’import total. 

Et tornarem la quantitat restant. 

 Si cancel·la entre 29 i 15 dies abans de l'inici de l'estada: es cobrarà un 40% de l’import total. 

Et tornarem la quantitat restant. 

 Si cancel·la entre 14 i 7 dies abans de l'inici de l'estada: es cobrarà un 60% de l’import total. 

Et tornarem la quantitat restant. 

 Si cancel·la a partir de 6 dies abans de l'inici de l'estada: es cobrarà el 100% de l'import abonat. 

http://www.fcvoleibol.cat/
https://inscripcions.fcvolei.cat/call/60887
mailto:jorge@gapserveisturistics.com
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9. INFORMACIÓ 
 

Federació Catalana de Voleibol 
Telèfon: (+34) 93 268 41 77 
www.fcvolei.cat / volei-platja@fcvolei.cat  

http://www.fcvoleibol.cat/
http://www.fcvolei.cat/
mailto:volei-platja@fcvolei.cat

