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Reglament i Normes de Competició 
LLIGA D’HIVERN MIXT DE VÒLEI PLATJA 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPETICIÓ 

La lliga d’hivern de vòlei platja és una competició ideada per a clubs de vòlei platja que 
disposin o construeixin grups d’entrenament i que a partir d’ara vulguin una competició 
on participar-hi, o bé grups de persones que juguin a vòlei platja i vulguin participar en 
aquesta competició. També es dóna cabuda a aquells esportistes que sense pertànyer 
a cap club vulguin participar. 

En aquesta primera edició es vol arribar no només a l’esportista més amateur sinó que 
també al jugador que es prepara per a una competició major que aquesta com el 
Campionat de Catalunya Mixt de Vòlei Platja que ja és oficial des de la temporada 
passada i es disputa a l’estiu. Així la lliga d’hivern ja és competició de valor que permet 
preparar una competició superior. 
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1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Podran participar en aquesta competició tots els jugadors/es interessats, tant si formen part d’un club com no, que 
hagin tramitat en temps i forma la seva vinculació a la lliga d’hivern i que hagin informat en el termini establert la 
seva participació a la prova en qüestió. 

El primer període d’inscripció a la competició s’obrirà el  12/01/2022.  

2. LLICÈNCIES FEDERATIVES 

Tots els participants hauran d’haver tramitat alguna de les modalitats de llicència federativa de Volei-platja 
temporada 2021/22, amb validesa per a totes les competicions de Volei-platja de la FCVb.  

No poden ser admeses a tràmit les sol·licituds sense la documentació corresponent al tràmit. No es tramitarà cap 
tipus de llicència el dia abans d’un cap de setmana o d’una festivitat. 

La FCVb queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident si es demostra alguna falsedat en les dades 
exposades per la persona que, en representació d’un equip participant, es responsabilitzi de la participació als 
encontres, assumint la persona/Club plenament totes i cadascuna de les responsabilitat civils i subsidiàries a que 
aquesta falsedat donés lloc. 

Dintre de la mateixa temporada es podrà tramitar autorització federativa/llicència de vòlei pista per un club diferent 
a la tramitada per vòlei platja. 

No hi ha límit de tramitació de llicències de jugadors estrangers a cap competició de Vòlei Platja d’àmbit català. 

Per poder participar en un encontre s’hauran de presentar un document oficial d’identificació de la persona per tal 
de que l’àrbitre pugui associar a aquesta persona al llistat oficial de federats.  

3. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS 

Cada participant podrà participar amb un altre participant cada cap de setmana de competició amb el condicionant 
que ambdós hagin formalitzat la seva vinculació a la Lliga d’Hivern i hagin informat de la composició de l’equip en els 
terminis previstos.  

Un equip estarà format per dos jugadors/es, un de gènere masculí i un de gènere femení. 

No és es contempla la figura de l’entrenador. 

Durant la competició un equip no podrà donar de baixa i un jugador i incorporar a un altre en el seu lloc. 

Lesions i situacions COVID: 

En el cas que un equip de manera completa sigui baixa prèviament a la competició i posteriorment a la publicació 
dels horaris (divendres a les 12:00), l'equip no podrà ser substituït provocant un BYE a la competició. A més, aquest 
equip estarà subjecte a les sancions per Renúncia/No presentació estipulades. 

En el cas que sigui únicament un membre de l'equip el que sigui baixa amb posterioritat al divendres a les 12:00 
(publicació d'horaris), es podrà realitzar un canvi de parella, no modificant el quadre ni els horaris dels equips. Amb 
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una sola excepció, si la nova composició d'equip no tingués dret per punts a estar a la divisió original, es farà un canvi 
directe de posició amb el primer equip per punts de la divisió immediatament inferior. 

4. DOCUMENTS OFICIALS D’IDENTIFICACIÓ 

Seran considerats documents oficials d’identificació a les competicions de la FCVB: Els originals  del DNI, passaport, 
carnet de conduir o qualsevol altre document oficial amb foto que acrediti la identitat de les persones físiques. És 
considera vàlida la fotocòpia compulsada per la FCVB, o organisme oficial, dels documents oficials d’identificació. 

Donat el cas d’absència de qualsevol dels documents relacionats anteriorment, el col·legiat de  l’encontre no 
permetrà l’alineació dels participants. 

5. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Las jornades de la Lliga d’Hivern seran finalistes, és a dir, començaran i finalitzaran la mateixa jornada però no serà 
una competició a l’ús. 

A- Es garanteix un mínim de 4 partits per equip 

B- En cas d’un nombre superior a 16 equips es podrà dividir la competició en divisions, sent aquesta una 
possibilitat i no una obligació, i utilitzant el Rànquing Català Mixt de vòlei platja com a barem. En el cas 
d’empat a punts en el Rànquing Català Mixt s’utilitzarien els rànquings individuals de cada gènere per 
desempatar. 

 
Àrbitres: La competició es disputarà sense àrbitres oficials sent dirigits els encontres pels propis participants i 
quedant establerts els torns d’arbitratge a la publicació dels horaris. 

5.1 Format de partit 

El format de joc és el de 2x2 reglamentat a les Regles Oficials de Joc publicades a la FIVB, a les següents 
adaptacions: 

-No hi hauran temps tècnics i tots els partits es disputaran a un set. 

5.2 Alineació i endarreriment 

Els equips formats per dos participants hauran d’estar a l’hora de començar el  partit. El format de la competició 
fa que aquesta es reguli amb la següent norma adaptada: No hi hauran temps d’espera, els partits han de 
començar a l’hora i si un equip no es presenta a temps serà declarat com No Presentat. 

5.3 Classificació 

La classificacions de les fases on hi hagin grups es realitzarà de la següent manera tenint en compte tots els 
partits disputats: 

El primer que es tindrà en compte és el nombre de partits guanyats. En cas d’empat a partits guanyats el 
desempat es realitzarà amb els següents criteris i per ordre fins que es resolgui l’empat:  
1er Ràtio de sets entre tots els partits del grup (només quan els partits siguin a tres sets) 
2on Ràtio de sets entre els equips implicats (només quan els partits siguin a tres sets) 
3er Ràtio de punts entre tots els partits del grup 
4rt Ràtio de punts entre els equips implicats 
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5è Enfrontament directe  
6è Sorteig. 
 
 

5.4 Inscripció a cada jornada 

Per poder participar a la competició els participants hauran d’acomplir tres requisits: 

A- Tenir llicència vòlei platja en vigor. 

B- Estar inscrit a la lliga d’hivern. 

C- Haver comunicat abans de les 12:00 del matí del dijous previ a la prova la composició de l’equip.  

D- Aquesta comunicació s’haurà de fer per part dels dos membres que formin l’equip a través de correu 
electrònic a: volei-platja@fcvolei.cat. En cas de possible confusió podria anul·lar-se la inscripció i per tant la 
participació. 

E- Les inscripcions seran específiques per a cada prova, no podent realitzar un correu general per a totes. A 
més, el termini d’inscripció s’obre la setmana anterior a la competició. 

5.5 Classificació i punts 

En el cas d’un alt nombre de participants, i en conseqüència la valoració de realitzar diferents divisions de 
competició, per tal d’evitar l’estancament i fomentar el moviment entre les diferents divisions, la classificació 
final donarà millor posició i en conseqüència més punts, als millors classificats de la divisió inferior que als pitjors 
classificats de la divisió superior. 
 
En el cas concret de primera, els campions de segona tindran millor puntuació que els últims de primera. 
Les proves seran puntuables pel Rànquing Català i cadascuna equivaldrà a ¼ del valor d’una prova estàndard del 
Campionat de Catalunya. 
 
Dates i seus 
 

29 de gener / 26 de febrer / 19 de març / 23 d'abril 
 
Totes les proves es disputaran al Centre Municipal de Tenis de la Vall d’Hebron. 
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5.6 Sancions 

Totes les sancions recaptades en concepte de “Renuncia” o “no presentació” estipulades a aquesta normativa i 
abonades per els seus equips participants, revertiran de manera íntegra a la competició en concepte de millora dels 
premis o de la pròpia competició  
 
Els participants de la competició estaran subjectes a la normativa específica de vòlei platja que marquen les 
reglamentacions superiors de la RFEVB i de la FCVB. A més, aquesta normativa especifica les següents casuístiques: 
 

Renúncia 
 

- Si un equip renuncia a participar, estant inscrit, però renuncia abans de les 12:00 del dijous del la setmana 
corresponent a la prova, no s’aplicarà cap sanció. 

 
- Si un equip inscrit a la prova renúncia a jugar una jornada per qualsevol motiu, tot i comunicar-ho a la FCVB 

més enllà de les 12:00 del dijous anterior a la disputa de la prova, comportarà la sanció econòmica de 15,00€ 
en el cas d’una primera renúncia. 

 
- En el cas d’una segona renuncia fora de termini l’equip serà immediatament expulsat de la competició 

s’aplicarà una sanció econòmica de 30,00€. 
 
Fer incís que aquestes possibles sancions son per equips inscrits a la competició que no es presenten, s’ha de 
diferenciar entre un jugador que està apuntat a la Lliga d’Hivern i un equip inscrit a una prova. Un equip inscrit és 
aquell que ha comunicat la seva composició i per tant, confirmat la seva participació abans de les 12:00 de dijous. 
 

No presentació 

 
Un equip serà decretat com a “no presentat”, quan no comuniqui amb temps i forma la renúncia o la impossibilitat 
de participar en una jornada de competició o no es presenti als encontres. Serà sancionat amb una jornada de 
participació a la Lliga més una sanció econòmica de 30,00€ 
 
En el cas d’una segona no presentació l’equip serà immediatament expulsat de la competició suspenent les llicències 
dels membres de l’equip durant la resta de la temporada 2021/22, a més també s’aplicarà una sanció econòmica de 
50,00€. 

6. HORARIS 

Totes les divisions es disputaran de manera prioritària en jornada de dissabte matí, obrin la possibilitat a la tarda 
segons el nombre d’inscrits. 

Una jornada de competició donarà inici a les 09:00, amb partits programats cada 25 minuts. 
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7. UNIFORMITAT 

Els equips estaran uniformats en color i dibuix de la samarreta. 

La samarreta haurà de dur el número de manera visible davant i darrera. Una de les persones de l’equip haurà de 
vestir el número 1 i l’altra el 2. 

8. TARIFES I PARTICIPACIÓ 

La participació a la competició ve supeditada a realitzar tots els tràmits d’inscripció i llicència oportuns, així com 
satisfer la tarifa regulada en el següent punt:  

- La inscripció a la competició serà de 20,00 € per persona si s’inscriu després de les 09:01 del 12/01/2022 

- La inscripció a la competició per una sola prova específica serà de 15,00 € per persona  

- La participació a cada prova és gratuïta per aquells jugadors inscrits a la competició. 

9. ALTRES 

Per  tots els casos no considerats en aquest reglament i que poguessin presentar dubtes interpretatius, la Junta 
Directiva de la FCVB es reserva el dret d’aplicar les resolucions pertinents dins de les potestats que li són pròpies pel 
millor interès del voleibol català. 

10. COVID-19 

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. 
 

11. 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 2021/22 i podrà ser objecte de modificació o variació per part de la FCVB, fent-se públic pels mitjans 
oficials. 
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