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1. TITULARITAT 
 

La titularitat del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2022 2x2 absolut masculí i femení de vòlei platja 
correspon en la seva totalitat i en exclusivitat a la Federació Catalana de Voleibol i en virtut de la mateixa, estableix 

la seva configuració, proves que el composen, llocs i dates de joc, i dicta les normes de participació, admissió i 
competició. 

 

La FCVB, en exercici d’aquesta titularitat, podrà cedir drets de producció i explotació comercial de la competició o 
proves a una empresa promotora. La denominació d’aquesta competició serà: VICHY CATALAN VOLEI TOUR - 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022. 
 

La direcció tècnica i arbitral del circuit és competència de la FCVB qui designarà a cada prova una persona com a 
Delegat/ada Federatiu/va representant de la FCVB i/o  un/a  jutge àrbitre, que juntament amb la figura del/la 

Director/a de la Competició constituiran el Comitè de Competició, òrgan de màxima autoritat i responsabilitat 

normativa i disciplinària a la platja. 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 

El Vichy Catalan Volei Tour - Campionat de Catalunya 2022 absolut es disputarà sota la normativa general de vòlei 

platja de la FCVB, sent aplicables els seus reglaments. En especial, seran d’obligat compliment les presents Normes 
de Competició, el Reglament Tècnic, les Normes Generals, el Reglament de Joc i el Disciplinari. Amb caràcter 

supletori, serà d’aplicació la normativa vigent de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB). 
 

El calendaris de totes les proves del proves Vichy Catalan Vòlei Tour - Campionat de Catalunya 2022 seran 

catalogades dins els Nivells 3, 4 i 5 de la taula de homologacions de la FCVB, estan publicats els nivells a la web de 
la FCVB. 

 
La FCVB es reserva el dret de modificar el sistema de competició previst, en funció dels possibles 

imprevistos que puguin sorgir in situ després del muntatge de la prova o en el transcurs de la 
mateixa i que seran comunicats als jugadors/es. 

 

Tots/es els esportistes inscrits al Vichy Catalan Volei Tour - Campionat de Catalunya 2022 hauran de conèixer la 
normativa de la FCVB, la normativa general de la RFEVB en la que es basa la FCVB i la de la present competició. 

Qualsevol incompliment del seu articulat suposarà la intervenció del Comitè de Competició i en el seu cas, 
l’obertura del corresponent expedient disciplinari. 

 

3. ESTRUCTURA 
 

La FCVB organitzarà la final del Vichy Catalan Volei Tour - Campionat de Catalunya 2022, que atorgarà el títol de 

Campió/na de Catalunya de vòlei platja. A més podrà incloure un o més tornejos segona la seva tipologia: 
 

- FINAL Campionat de Catalunya: Serà considerada final del campionat de Catalunya aquella que aporti un 
valor afegit a l’estructura habitual del campionat i se les pugui qualificar de manera que els seus 

participants obtinguin no només una puntuació major a l’habitual sinó que també un servei superior. 
La final del Campionat de Catalunya per ser una prova d’inclusió limitada no atorgarà punts per el rànquing 

nacional.  

 
- Proves Màster: Seran les competicions que respectin els compromisos i exigències que s’han establert per 

validar una competició puntuable de Nivell 5.  
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- Proves estàndard Campionat de Catalunya: Seran les competicions que respectin els compromisos i 
exigències que s’han establert per validar una competició puntuable de Nivell 4.  

 
- Proves estàndard Campionat de Catalunya amb limitació de participants: Seran les competicions que 

respectin els compromisos i exigències establerts per validar una competició puntuable de Nivell 3. 
 

 
Horari d’arribada a les competicions 
 

La hora oficial d’arribada pels participants és les 08:00. A causa que els horaris dels partits estaran 
publicats, serà responsabilitat dels propis participants no respectar aquest punt. No serà considerada 
causa justificada qualsevol endarreriment dels participants quan la seva planificació per arribar a la 
prova s’ajusti als seus horaris de partit i no a les 08:00 h. 

 
 

4. LLICÈNCIES I ASSEGURANÇA 
 
Perquè un/a jugador/a pugui participar en qualsevol torneig dels que integren el VICHY CATALAN VOLEI TOUR - 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022, serà requisit indispensable que estigui en possessió de la Llicència Catalana de 

Vòlei Platja tramitada abans de les 20:00 hores del dijous previ a la prova. També es podrà participar en cas 

d’estar en possessió de llicència d’altra federació autonòmica si es disposa de justificant de possessió 
d’assegurança amb cobertura al territori Català en cas d’accident esportiu i es disposa d’autorització per 

competicions nacionals.   
 

En el cas de la llicència catalana i per a la temporada 2022 podrà ser tramitada per club o de caràcter individual. 
 

Es podrà participar en la competició amb la inscripció Trimestral o la Llicència de Dia, aquesta llicència es podrà 

tramitar pels sistemes federatius a l’efecte i tindrà la validesa d’una sola prova.  
 

La Llicència de Dia només podrà ser tramitada amb caràcter individual i només es podrà tramitar un màxim de 
dues vegades durant la temporada. A més no accediran als possibles ajuts que es puguin obtenir ni tampoc podran 

participar a la Final del campionat de Catalunya.  

 
Les llicències catalanes de vòlei platja s’emeten segons les Normes Generals de Vòlei Platja. 

 
La federació catalana no farà cap mena de discriminació sigui quina sigui la federació d’origen i té potestat per 

tramitar llicència de vòlei platja territorial i per tant acceptar-los en la seva competició. 
 

5. PARTICIPACIÓ. 
 
La participació en el VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 està oberta als jugadors/es 

que reuneixin un dels els següents requisits: 

 
 Estar en possessió de la llicència catalana de vòlei platja bé sigui individual, per part de club o de dia.  

 
 Estar en possessió de llicència autonòmica de vòlei platja, més autorització per competicions nacionals 

i justificant de possessió d’assegurança amb cobertura al territori Català en cas d’accident esportiu.   
 

S’admetrà la participació d’esportistes comunitaris i extracomunitaris sempre que compleixin els requisits 

esmentats anteriorment. 
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6. INSCRIPCIÓ I ENTRADA  
 

La federació marcarà el límit per la inscripció a una prova del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE 
CATALUNYA 2022 el dijous previ a la competició a les 12:00. 

 

La FCVB publicarà una llista de preinscrits un cop tancat el termini d’inscripció on apareguin públics els noms 
dels participants, punts nacionals, punts catalans, seeding i la possible deficiència en la complementació del 

procés d’inscripció. Els participants tindran fins dijous a les 20:00 com a moment límit per efectuar esmenes. 
Un cop passat aquest termini es publicarà la llista definitiva de participants acceptant aquesta 

independentment dels errors apareguts. Només el Director de la Competició podrà fer correccions en cas de 

detectar les errades i puguin ser esmenades correctament. 
 

Per inscriure’s a cada torneig la FCVB publicarà a la seva web l’enllaç, mitjà o eina informàtica a través del qual  
es pugui formalitzar la inscripció pertinent. 

  
La inscripció d’una parella no vincula la seva participació, venint aquesta determinada pel vistiplau de la FCVB 

quant a la documentació necessària per participar (tràmits administratius, llicència, inscripció i pagament), així 

com per les sancions imposades pels òrgans disciplinaris en  cas de produir-se. 
  

No es realitzaran devolucions d’imports d’inscripcions de parelles que estant inscrites a una prova, no acceptin 
o puguin participar en ella. En canvi, la FCVB procedirà a la devolució de l’import abonat a les parelles que 

malgrat complir amb els requisits adequats, no poguessin participar en la competició per qüestions de 

rànquing. 
 

L’única excepció autoritzada a la inscripció d’una parella fora de termini és la incorporació d’un equip que 
ranqueges a la fase més baixa de la competició, i que servís per completar un quadre incomplert. 

 
Seran sancionades amb quinze dies de suspensió, més els condicionats apareguts en l’Annex de Premis i ajuts 

aquelles parelles que renunciessin/no es presentessin a ella el dia de la competició. La única excepció a aquest 

darrer punt es pot trobar al punt 6.4 d’aquesta normativa 
 

La publicació dels horaris es realitzarà el divendres tarda aproximadament a les 17:00 
 

6.1 ADMISSIONS I CALENDARI 

 
L’admissió i col·locació d’una parella dins la competició es farà de la següent manera: 

 
En les proves amb diferents fases de competició: 

 

- Se situaran els equips participants en les diferents fases de la competició utilitzant el rànquing nacional 
com a referència d’acord amb la suma de punts dels components de la parella inscrita. 

 
Un cop les parelles estiguin situades en el quadre: 

 
- L’ordenació de les diferents fases de competició es realitzarà en funció del seeding que tingui cada 

parella. El seeding serà un índex de referència calculat d’acord amb els resultats de cada jugador en 

les diferents proves de vòlei platja organitzades per la FCVB i que apareguin dintre el rànquing català. 
 

- Respecte als jugadors/es sense seeding que disputin una prova del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022, s’atorgarà el seeding zero. 

 
*El seeding 2022 correspondrà a les proves disputades dins la temporada en curs, la 2021/22. Incloent la Lliga d’Hivern i les 
diferents proves homologades. 
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- En casos d’empats a punts nacionals, o seeding, el primer sistema de desempat serà el rànquing català 

i en cas de persistir l’empat es realitzarà un sorteig. 
 

La FCVB podrà convidar a dues parelles masculines i dues femenines (Wild Cards) per prova i determinar la 
fase en la qual les classifica. L’entrega d’una WC per a la fase final de dissabte tarda no reduirà el nombre 

d’equips que classificaran de la fase anterior sinó el nombre de parelles classificades directament a aquesta. 

 
A més de les dues WC per gènere esmentades anteriorment la FCVB tindrà com fixada, prèvia petició dels 

interessats: 
 

1-Atrogament de dues WC a les dues parelles amb més punts catalanes que no estiguin entre les sis parelles 

que més rànquing nacional tinguin. Aquestes WC no es faran efectives a la Final del VICHY CATALAN VOLEI 
TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022. 

 
2-Atorgament d’una WC que classificarà a l’equip campió de la prova prèvia del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 a la fase de dissabte tarda. Aquesta WC no es farà efectiva a la Final del 

VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022. 
 

3-Atorgament WC equips Vichy Plus, atorgament de dues WC que classificaran als equips campió i subcampió 
de la lliga Vichy Plus, com a cap de sèrie núm. 1 i núm. 2 de la fase prèvia de dissabte matí de la següent 

prova en el calendari. Aquestes WC no es faran efectives a la Final del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022. 

 

4-Per aquells jugadors/es amb llicència internacional, la Federació Catalana podrà admetre la seva participació 
realitzant una adaptació dels seus resultats a competicions internacionals tal com el rànquing nacional estipula. 

L’adaptació de punts es realitzarà per situar a l’equip en la fase que li sigui adequada. Aquesta adaptació es 
realitzarà per un màxim de sis persones de cada gènere. En cas d’haver-hi més de sis persones amb llicència 

internacional només s’adaptaria a les sis amb més punts.  

 
Els criteris generals de la FCVB respecte a les WC són els següents: 

 

 Parella catalana/andorrana sènior que estant en possessió de la llicència territorial 2022, que 
disputa competicions de nivell nacional i internacional habitualment. Per coincidència amb un 

descans o eliminació d’una prova superior el mateix cap de setmana, mostra interès per disputar la 
prova i ha realitzat la inscripció en temps i forma correctes  

 Parella catalana/andorrana sots-21 que participa dels programes de tecnificació i alta competició 

de joves de la FCVB, prepara una competició nacional o internacional seleccionada per la FCVB i 

necessita rodatge competitiu – Wild-Card Fase prèvia. 

 Parella que per motius organitzatius/promocionals pugui tenir un interès justificat la seva 
participació. 

 Parella convidada internacional amb rànquing superior a totes les parelles inscrites però sense 

seed.  
 

 

Com a norma general l’atorgament d’una WC només suposarà la classificació directa per una fase específica 
sense connotacions afegides en l’àmbit del Seed. Només en els casos específics de parelles amb llicència 

internacional sense Seed s’atorgaria una WC no només per classificar directament a una fase específica sinó 
també situant a l’equip en qüestió preferentment en posició 6. En cas de dues se situarien en posició 5 i 6. 

En qualsevol dels casos l’esperit general de la FCVB serà el del no atorgament de WC.  
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6.2 CANVIS DE PARELLA 

 
Una parella inscrita podrà sol·licitar a la FCVB el canvi de components en dos moments diferents:  

 
1) Abans de la publicació de la llista d’entrada definitiva. 

2) abans de la publicació dels horaris de joc. 

 
En tots dos casos, el canvi de parella suposarà tornar a calcular els punts de rànquing de l’equip, i en el seu 

cas modificar la seva ubicació dins la competició. Tot i això, un cop publicada la llista d’entrada una parella que 
originalment es trobava a la fase prèvia no podrà accedir a la fase final però si a l’inrevés. En aquest cas la 

parella amb millor puntuació de la  fase prèvia passarà a la fase final. 

 
En tots els casos el nou jugador/a haurà d’estar en possessió de la llicència de vòlei platja 2022 tramitada 

abans de les 16:00 h del dijous anterior a la prova que s’inscriu. A més, el nou jugador/a no podrà estar en el 
llistat inicial, en definitiva no es podran desfer parelles per crear de noves. 

 

6.3 SUBSTITUCIÓ DE PARELLES 
 

Les parelles que, degudament inscrites per participar en un torneig no es presentessin a aquest, seran 
substituïdes de la següent forma: 

 
- Si es tracta de la fase prèvia es recorrerà a les parelles que estiguessin en reserva per ordre d’entrada. 

 

- Si es tracta d’una fase un cop iniciada la competició, s’efectuarà un sorteig entre els equips amb millor 
classificació en la fase anterior (en cas d’haver-hi més d’un equip amb millor classificació).  Si no hi 

hagués cap d’aquests equips presents es retrocedirà només un esglaó més per efectuar la substitució.  
 

En els casos que la competició no s’hagi iniciat però ja s’hagin publicats els horaris, no es realitzarà cap 

reordenació del quadre, les parelles que comuniquin la seva absència seran substituïdes per una altra parella o 
identificades dins la competició com a BYE.  

 
En qualsevol dels casos la substitució d’una parella pot estar sotmesa a possibles sancions que determinarà el 

Comitè de Competició Català un cop acabada la competició. 
 

6.4 NO PRESENTACIÓ I/O DOBLE INSCRIPCIÓ 

 
En els casos dels equips que no es presentin a la prova, seran penalitzats esportivament amb la seva no 

participació en la següent prova del circuit i segons Annex de Premis i Ajuts adjunt a la normativa. A més 
estaran sotmesos a les possibles sancions disciplinàries que el Comitè Català de Competició. 

 

En casos de doble inscripció en competició superior, es fixa com a termini les 20:00 del dia anterior a la fase 
en què s’estigués classificat per comunicar la seva possible absència, en cas de no fer-ho s’aplicarien les 

sancions exposades en aquest apartat. 
 

Els equips tindran com a termini de cortesia en cas de no presentació, el dilluns següent a la competició per a 

la presentació dels justificants pertinents per evitar les possibles sancions. Els justificants seran entregats al 
Comitè Català de Competició per correu electrònic (comite@fcvolei.cat) qui obrirà expedient individual. 

 
Qualsevol comunicació sobre la no presentació a una prova, sigui per la raó que sigui, realitzada un cop els 

horaris dels partits s’hagin publicat, no comportarà la reordenació del quadre. A més, l’espai lliure al quadre 
serà ocupat per un “bye” o bé per una parella nova si existeix la possibilitat. 
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7. FINAL DEL CCVP 2022. 
 
7.1 CLASSIFICACIÓ 

 

Per la final del CCVP no es tindran en compte els punts del Rànquing nacional, sinó que classificaran 
directament les 6 millors parelles femenines i masculines inscrites segons els punts obtinguts dins el rànquing 

català de la temporada 2021/22 i que hagin tramitat la llicència autonòmica amb la FCVB. Excepcionalment 
podran classificar per la Final parelles amb llicència tramitada per una altra comunitat autònoma, sempre que 

hagin participat un mínim de tres proves del circuit. 

 
La FCVB es reserva el dret d’atorgar 2 WC segons s’estableix al punt 6.1. o bé establir que les places núm. 7 
i/o 8 siguin ocupades per parelles que pugui considerar d’interès per raons tècniques o exigències televisives 
de la final a criteri de la mateixa FCVB. 

 
En cas de no siguin atorgades WC per part de la FCVB, la final es completarà fins a les 8 parelles per gènere 

utilitzant els punts obtinguts dins el rànquing català de la temporada 2021/22. 

 
Un  equip estarà classificat per la final del CCVVPP en funció de les seves classificacions a les diferents proves 

del circuit i que obtinguin els punts necessaris dins el rànquing català de la temporada 2021/22 de forma 
individual, amb un mínim de participació de dues proves del circuit, de manera individual i que pertanyin al 

VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022. 

 
7.2 INSCRIPCIÓ, CANVIS DE PARELLA I RETIRADA D’EQUIPS 

 
La participació per la prova Final del Campionat de Catalunya està supeditada a la ordenació dels equips que 

es postulin per disputar-la i al compliment dels criteris fixats en el punt anterior. 
Tots els equips que ho desitgin hauran de sol·licitar la participació a la final mitjançant formulari facilitat per la 

FCVB. 

 
En cas de canvi de parella, i sol·licitant aquest canvi abans de les 16:00 hores del dimecres previ a la 

competició, es tindrà com a atenuant positiu si ambdues persones de la nova parella estiguessin classificades 
per disputar la final però sense possibilitat de fer-ho amb la composició d’equip inicialment inscrit. La sol·licitud 

d’aquest canvi no implica l’acceptació per part de la FCVB. 

 
7.3 FORMAT DE LA COMPETICIÓ 

 
El format de competició de la FINAL DEL VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 

serà determinat i publicat a la web de la FCVB amb un mínim d’una setmana d’antelació a la seva disputa. Es 

realitzarà un cop s’hagin disputat totes les proves del CCVP 2X2 i l’únic condicionant competitiu és que tots els 
partits es disputaran al millor de tres sets, motiu pel qual l’admissió dels participants serà limitada. 

  
7.4 CAMPIÓ DE CATALUNYA 

El Campió de Catalunya 2x2 serà el guanyador de la Final del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT 
DE CATALUNYA 2022. 
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8. PUNTS I PREMIS 
 
A la finalització de cada prova es lliuraran els trofeus i medalles als esportistes classificats en 1r, 2n i 3r lloc 

(trofeu fins al 3r classificat) per cada prova i el premi de Campions/nes de Catalunya en finalitzar el circuit tant 

en categoria masculina com femenina. 
 

La puntuació que s’atorgarà per cada prova del CCVP es troba establert a la normativa rànquing publicada a la 
web de la FCVB. 

 

Els premis, lliurats per la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL, s’efectuaran directament en format d’ajuts a 
clubs segons classificació  a la finalització del circuit. 

CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE PREMIS 

Les parelles a qui correspongui participar en la cerimònia de lliurament de premis hauran d’assistir 

obligatòriament vestint la samarreta oficial del torneig i participar segons la normativa i protocol corresponent, 
a excepció que la persona en funcions de Delegat/da Federatiu/va els eximeixi de fer-ho per causa justificada.  

 

Seran els equips els responsables de disposar de la samarreta oficial així com que els dos components 
vesteixin samarreta oficial del mateix color i diferent número. 

 
En cas contrari, l’equip serà penalitzat segons Annex de Premis i Ajuts adjunt a aquesta normativa i sotmesos a 

les possibles sancions disciplinaries que el Comitè Català de Competició establís per tal falta.    

 
9. REUNIONS TÈCNIQUES 

 

L’organització es reserva el dret de convocar una reunió tècnica en proves puntuals (la primera i darrera, 
normalment) que seran d’assistència obligatòria i que estaran dirigides pels membres de l’organització 

pertinents.  
 

La no compareixença a la reunió i no signatura, a excepció de casos de força major comunicats telefònicament 
al Director de la competició, podrà suposar la desqualificació de la parella per aquella prova. 

 

Si un equip decidís no assistir a la reunió tècnica, assumirà les decisions presses a aquesta. 
 

L’organització es reserva el dret de donar un temps de cortesia a les parelles que arribin tard a la seu, per 
motius explicats amb antelació al director de la competició i tenint en compte que l’hora oficial d’arribada a la 

prova són les 08:00. 

 

10. CODI DE CONDUCTA DE TOTES LES PERSONES QUE INTERVENEN DINS DEL 
VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022. 
(JUGADORS/ES, ÀRBITRES, ENTRENADORS/ES). 

 

Aquest article està íntegrament desenvolupat a la Normativa General de la FCVB i és comú al de la RFEVB pel 
que recomanem a tots i totes els/les participants d’aquesta i altres competicions de la FCVB que el llegeixin 

atentament per entendre què significa participar d’aquesta competició esportiva. 

 
El fet d’inscriure’s a una prova del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 suposa 

l’acceptació d’una sèrie de deures i obligacions cap a la resta d’esportistes, membres de l’equip arbitral, 
personal de l’organització i  públic assistent a la prova, així com la submissió als òrgans de la FCVB encarregats 

de l’aplicació del codi de conducta. 

http://www.fcvolei.cat/
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L’aplicació del Codi de conducta es realitzarà pel Comitè sense perjudici de les sancions que correspongui 

imposar pel primer àrbitre durant la disputa del partit i els òrgans disciplinaris de la FCVB a la seu on es disputi 
la competició. 

 
Les infraccions al codi de conducta seran sancionades segons estableix el Reglament tècnic i el Reglament 

disciplinari sense perjudici, a més, de poder ser objecte d’accions d’altre tipus segons les responsabilitats que 

se’n derivin. 
 

ACUMULACIÓ D’INFRACCIONS AL CODI DE CONDUCTA DURANT LA MATEIXA PROVA I 
DESQUALIFICACIÓ AUTOMÀTICA 

 

Si al llarg d’una mateixa competició un jugador/a és advertit en més de dues ocasions per cometre accions 
impròpies, o el seu comportament és clarament i reiteradament antiesportiu dins i fora de la pista cap al 

personal de la mateixa i/o membres que integren la competició,  la persona en funcions de Director/a de la 
competició podrà expulsar-lo/ la de la prova. 

 

Igualment, el Comitè Tècnic de la prova pot declarar la desqualificació automàtica d’un jugador/a o equip per 
una única infracció del present codi de conducta en un cas greu. 

 
En totes dues situacions, el jugador/a o equip perdria els premis en metàl·lic que li corresponguessin per la 

competició. 
 

El Comitè tècnic de la prova traslladarà informe al Comitè de Competició de la FCVB, tal com estableix el 

reglament disciplinari. 
 

Aquest Comitè podrà sancionar amb l’exclusió del jugador/a o equip de la resta de proves/ participació en la 
prova final i/o atorgament de les ajudes i/o premis que pogués haver guanyat o guanyés.  

 

SANCIONS DISCIPLINÀRIES 
 

A part de les possibles sancions que imposin els organismes disciplinaris federatius. Els jugadors/es que rebin 
una targeta vermella tindran una sanció de 25 punts en el rànquing i seed català, no podent ser el seu 

rànquing/seed inferior a 1 en cap cas. 
 

11. PILOTA DE JOC 
 

La pilota oficial del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 serà la WILSON OPTX 

AVP FCVB patrocinada per l’empresa Hörmann .  

 
L’organització només lliurarà la pilota de joc per la disputa del partit i l’escalfament, sigui particular o oficial,  es 

realitzarà íntegrament amb pilotes pròpies que aportin les parelles. 
 

12. REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA 
 
El VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 tindrà normatives específiques i 

diferenciades de les reglamentacions generals de Vòlei Platja. 
 

 

 
 

 

http://www.fcvolei.cat/
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RETIRADA DE COMPETICIÓ EN LES FASES DE GRUPS 
 

La retirada quan encara no hagi disputat tots els partits dins el grup d’una parella que estigui disputant una 
fase pel sistema de tots contra tots, comportarà l’anul·lació directa de tots el resultats d’aquella parella en el 

grup, determinant el resultat de tots els partits com a perdedora del partit. 
 

La retirada d’un equip en plena competició comportarà el trasllat de la retirada al Comitè Català de competició 

qui determinarà les possibles sancions pertinents. 
 

LESIONS 
 

Els equips que abandonin un partit per lesió, no podran disputar més partits dins del mateix dia. Quedant 

anul·lats tots els seus resultats en cas de trobar-se en una fase de grups tots contra tots. 
 

IMPREVISTOS 
 

Si per una lesió o cas de força major, una parella inscrita en la llista d’entrada per una prova, es veiés en la 

necessitat de canviar de parella o renunciar a jugar, ho haurà de comunicar pels mitjans oficials a la FCVB, tan 
bon punt sigui conegut el fet.  

 
Iniciada la competició no podran haver-hi canvis de parella sota cap circumstància.  

 
En cap cas s’acceptarà la participació d’una parella a la competició que no hagi passat per aquest 

procés d’admissió. 
ENDARRERIMENTS  

 
Si una parella que es trobés en viatge cap a la seu de la prova trobés dificultats imprevistes o patís cap classe 
d’incident que l’impedís arribar puntualment al començament de la competició (convocatòria jugadors/es 1 

hora abans del primer partit del torneig), es posarà immediatament en contacte amb el Director de la prova 

qui, si considera pertinent, podrà concedir un temps de cordialitat que finalitzarà abans del començament del 
primer partit que correspongui intervenir a la parella excusada. 

 
Passat aquest temps, la parella que no comparegui no podrà continuar participant en la prova. 

 
En casos de força major prou justificats i avisats a la direcció de la prova, la parella perdrà el primer partit però 

tindrà l’opció de continuar en competició. En el cas de trobar-se en una fase de competició per grups, l’equip 

rebrà com a penalització esportiva, a més de la pèrdua del partit per 1-0 (21-0) (en cas de partits a tres sets 3-
0 (21-0/21-0/21-0)), se li restarà un punt en la classificació del grup. 

 
En cap cas s’alterarà l’ordre de partits per esperar a un o més equips. 

 
En qualsevol cas, els equips tindran un temps de cortesia màxim d’espera de 10 minuts sobre l’hora oficial 
d’inici del partit abans de l’aplicació normativa dels paràgrafs anteriors d’aquest apartat.  Un equip que utilitzes 

aquest temps de cortesia de 10 minuts no podrà realitzar l’escalfament oficial havent de començar el partit 
immediatament en el moment de la seva arribada. 

 

El temps de cortesia en partits on hi hagi endarreriment a la seva hora d’inici serà únicament de 5 minuts un 
cop finalitzat el partit anterior. 

 
 

 
 

http://www.fcvolei.cat/
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INDUMENTÀRIA 
 

La roba oficial de joc consistirà en aquesta samarreta o top més un banyador o biquini del mateix color i estil, 
recomanable per a tots/es els jugadors/es i obligatori per a la disputa de fases finals. 

 
Els jugadors/es que disputin el VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022  hauran de 

fer servir una samarreta/top oficial del torneig i bermudes/calceta propis, que hauran de vestir des del moment 

que entrin a la pista de joc per realitzar l’escalfament  fins que tornin a sortir d’ella. 
 

Els equips no podran disputar els partits sense vestir la samarreta/top oficial de la competició (mateix color, un 
participant amb l’1 i l’altre amb el 2). Un equip que no disposi d’uniformitat oficial per competir, haurà 

d’adquirir la samarreta/top oficial pels sistemes que la FCVB li proporcioni, no sent responsabilitat de la FCVB 

disposar de samarretes/tops de tots els números, colors i talles.  
 

En cas que l’equip no vesteixi la samarreta oficial del torneig degudament, sigui per no voler adquirir la 
samarreta o per no voler vestir-la, se l’expulsarà de la competició. 

 

A la competició femenina les participants podran escollir indiferentment entre vestir samarreta o top, no sent 
obligatori que les dues jugadores vesteixin el mateix estil sempre que es respecti la uniformitat de color i 

diferència en el número. 
 

La manca d’uniformitat en els pantalons/biquini, part inferior, en els equips que disputin partits en la fase de 
diumenge del VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022  serà penalitzada, quedant 

fixada la penalització a l’Annex de Premis i Ajuts adjunt a aquesta normativa. A més, l’equip penalitzat tindrà 

una penalització del 10% dels punts obtinguts en el Rànquing/Seed Català. 
 

La manca d’uniformitat en els pantalons/biquini en els partits televisats de diumenge elimina la possibilitat 
d’obtenir premis/ajuts per classificació dins la prova. 

 

En el banyador o biquini, part inferior, els jugadors/es podran estampar els seus noms i la seva pròpia 
publicitat, sempre que no interfereixin a productes o marques competència directa dels patrocinadors de la 

prova. Es recomana als jugadors/es que dubtin d’aquesta coincidència que ho comentin amb el Director de la 
competició durant la setmana prèvia a la prova. 

 
La samarreta/top que va ser oficial a temporades anteriors no és oficial a la temporada 2022 i no es podrà 

utilitzar en els partits oficials. 

ACCESSORIS 

A més de les samarretes i tops de joc, banyadors i biquinis, els jugadors/es podran vestir els següents 

accessoris amb/sense publicitat, tenint en compte les limitacions respecte de la competència directa amb el 
promotor: 

 1 gorra, visera o cinta pel cabell; 

 Ulleres de sol; 

 suports terapèutics com ara genolleres, turmelleres, etc., que hauran de ser aprovades pel Comitè 

Tècnic de la prova; 

 1 rellotge; 

 un total de 2 objectes dels següents: braçalets  o tatuatges temporals  

 escarpins sense sola rígida 

 
Els equips podran utilitzar elements de protecció del vent i/o fred, característics del nostre esport com són les 

samarretes tèrmiques,  malles, shorts tèrmics, etc.  
 

http://www.fcvolei.cat/
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CLASSIFICACIONS FASES DE GRUPS 
 

En les fases de grups on els partits es disputin a un set, s’atorgaran punts segons el resultat del partit, 1 punt 
per l’equip guanyador i 0 per l’equip perdedor. 

 
En les fases de grups on els partits es disputin al millor de tres sets, s’atorgaran punts segons resultat: 

 

 3 punts per l’equip guanyador si el resultat és de 2 sets a 0  

 2 punts per l’equip guanyador i 1 per l’equip perdedor, si el resultat és de 2-1 

 
En cas d’empat a punts, se seguiran els següents criteris en estricte ordre fins a desempatar: 

 
-Partits guanyats 

-Ràtio de sets (tots els partits i només en fases on els partits siguin al millor de 3 sets) 

-Ràtio de sets d’enfrontament directa (només en fases on els partits siguin al millor de 3 sets) 
-Ràtio de punts (tots els partits),  

-Ràtio de punts d’enfrontament directa.  

 
DEUTES DELS/LES JUGADORS/ES 

 
En cas de jugadors/es o clubs tinguin deutes per amonestacions o sancions, la FCVB podrà compensar-les 

descomptant-les dels premis i/o ajuts aconseguits. Igualment, la FCVB podrà no validar la inscripció d’un 
jugador/a o parella a cap competició oficial de vòlei platja fins que faci efectiu el pagament del deute pendent. 

 

13. COVID-19  
 

En cas de ser necessari, des de la FCVB es regularan i implementaran processos de control respecte a la 

pandèmia. 
L’incompliment de les normatives serà motiu d’expulsió del participant i per extensió de l’equip al que pertanyi. 

 
14. VIGÈNCIA DE LA PRESENT NORMATIVA 
 

La present normativa entra en vigor l'endemà de la seva aprovació i restarà vigent al llarg de la durada de tota 
la competició 2022 i podrà ser objecte de modificació o variació per part de la FCVB, fent-se públic pels mitjans 

oficials. 
 

Aquesta normativa serà complementada pel sistema de rànquing, sistemes de competició, l’annex de premis i 

els diferents documents oficials que publiqui la FCVB. 

http://www.fcvolei.cat/

