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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VÒLEI PLATJA MENORS 2022    

  

1 .- TITULARITAT I CONFIGURACIÓ  

La titularitat dels Campionats de Catalunya de Menors de Vòlei Platja Masculí i Femení correspon totalment i 

en exclusiva a la Federació Catalana de Voleibol (FCVB), i en virtut de la mateixa, estableix la seva 

configuració, llocs i dates de celebració, i dicta les seves normes de participació, admissió i competició.  
  

La FCVB, en exercici d'aquesta titularitat, podrà cedir l'explotació del Campionat a un promotor.  
  

2 .- ORGANITZACIÓ  

L'organització correspon a la FCVB qui a través de clubs i promotors definirà les seus on es disputaran les 

jornades.  
  

3 .- EDATS DELS PARTICIPANTS  

S’estableixen com edats de cada categoria: 
  

Infantil:  Nascuts 1 de gener de 2008 o posteriorment  

Cadet:  Nascuts 1 de gener de 2006 o posteriorment   
Sots 19:   Nascuts 1 de gener de 2004 o posteriorment   
Sots 21:    Nascuts 1 de gener de 2002 o posteriorment   

  

4 .- NORMATIVA APLICABLE  

4.1 .- Els Campionats de Catalunya de Menors  es disputaran sota la normativa de la FCVB, sent aplicables 

les seves circulars i reglaments. En particular, seran d'obligat compliment les presents Normes Específiques 

de Competició, el Reglament de Joc, el Reglament General de la FCVB, el Reglament Disciplinari, el Reglament 

Tècnic de Vòlei Platja i les Normes Generals de Vòlei Platja.   
  

4.2 .- Tots els partits es disputaran seguint les Regles Oficials de Joc. Les adaptacions d’aquest queden 

regulades dins aquesta normativa.  
  

4.3 .- L'alçada de la xarxa serà:  
  

Infantil:     Masculí 2,24 m.   Femení: 2,10 m.  
Cadet:     Masculí 2,37 m.   Femení: 2,18 m.  
Sots 19/21:     Masculí 2,43 m.   Femení: 2,24 m.  
  

  

4.4 .- Tot jugador/a inscrit ha de conèixer la normativa general de la FCVB i la d'aquest Campionat. Qualsevol 

incompliment del seu articulat suposarà la intervenció del Comitè de Competició i, si s'escau, l'obertura del 

corresponent expedient disciplinari.  
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5 .- LLICÈNCIES  

Els jugadors/es participants podran tramitar la llicència per un club o amb caràcter independent segons què 

estableixen les Normes Generals de Vòlei Platja per a la Temporada 2021/22 i segons els seus imports:  

   IMPORT 

LLICÈNCIES I ASSEGURANÇA  CLUB 

SÈNIOR/MENOR AMB LLICÈNCIA DE PISTA (nascuts l'any 2005 i anteriors)  
20,00€ 

SÈNIOR/MENOR SENSE LLICÈNCIA PISTA (nascuts l'any 2005 i anteriors)  

25,00€ 

MENORS AMB LLICÈNCIA DE PISTA (nascuts l'any 2006 i posteriors)  

10,00€ 

MENORS SENSE LLICÈNCIA PISTA (nascuts l'any 2006 i posteriors)  
15,00€ 

  

6 .- EQUIPS PARTICIPANTS  

6.1 .- Podran participar jugadors/es de qualsevol club i amb llicència catalana o estatal.  
6.2 .- La formació de cada equip vindrà definida a la normativa específica de cada categoria  
  

7 .- INSCRIPCIÓ DE PARTICIPANTS  

Per a cada prova Open s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció que podreu trobar al web de la FCVb abans 

de les 12:00h del dijous previ a la prova que es vol participar. És imprescindible seguir els passos marcats al 

formulari d’inscripció perquè aquesta sigui validada. Els cost d’inscripció serà de 10,00 € per participant i 

prova. Aquest cost i aquest termini podrien ser modificats en el cas d’un prova dua a termen per un promotor. 
  

El mateix dijous previ a la prova, es penjarà a la web oficial de la FCVB, el llistat d’equips admesos segons el 

rànquing català actualitzat.  
  

Un cop publicat el quadre de competició no es modificarà a menys que es detecti alguna errada.  

En casos d’errades administratives, els participants podran fer esmenes un cop publicat el quadre de 

competició i fins a les 12:00 del divendres anterior a la competició.  
  

Durant la reunió tècnica prèvia al començament de la competició es podran resoldre problemàtiques sempre 

que no suposin un perjudici a tercers i amb l’aprovació del director de la competició.   
  

Un cop iniciada la competició, l’únic que podrà gestionar una possible modificació serà el director de la 

competició qui ho farà en casos suficientment justificats.  
  

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

respecte  a la documentació necessària per participar (llicència, full d’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 d’equips que, estant inscrits a una prova, no acceptin o 

puguin participar en ella.   
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8 .- SISTEMES DE COMPETICIÓ  

D'acord amb els compromisos i inscripcions rebudes, la FCVB determinarà el nombre d’equips participants, 

el sistema i quadres de competició.  
Es buscarà un sistema de competició per obtenir una classificació final ordenada de cada prova i on cada 

equip disputi un mínim de tres partits. El calendari de competició es publicarà el divendres anterior a cada 

prova.   
  

9 .- INDUMENTÀRIA I PILOTA OFICIAL DE JOC  

Els participants faran servir una uniformitat pròpia que hauran de vestir des del moment que entrin a la pista 

de joc per a realitzar l’escalfament i fins que tornin a sortir.  
  

La samarreta/top i bermudes/calceta de joc hauran de ser uniformes (forma i color) per als components de 

l’equip i les samarretes s’hauran de numerar mínim al frontal d’aquesta.   
  

La roba oficial de joc consistirà en aquesta samarreta o top més un banyador o biquini recomanable del 

mateix color i estil per a tots/es els/les jugadors/es.  
  

En el banyador o bikini, en la seva part inferior, els jugadors/es podran estampar els seus noms i la seva 

pròpia publicitat, a condició que no interfereixin en els productes o marques competència 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.  
  

No es permetrà la participació a la competició/partits d’equips que incompleixin aquesta normativa. La sanció 

vindrà interposada pel Comitè de competició a la platja.  

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 el punt anterior pel que fa a la competència amb marques 

de l’organització:  
  

• 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. Sempre tenint en compte l'obligatorietat d'ús i uniformitat 

per la totalitat de l'equip.  

La pilota oficial del CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VÒLEI PLATJA DE MENORS 2022 serà la WILSON OPTX 

AVP FCVB. 
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10.-Entrenador/a  

A totes les categories de menors, llevat que específicament es reguli el contrari, estarà permesa la presència 

d’un entrenador/a.   
  

Haurà de romandre assegut/da a la banqueta, o la zona designada com a tal, durant tot el partit, no podent 

participar en un altre partit fins a la finalització del partit en el qual s’hagi inscrit.  
  

Només podrà parlar per tal de demanar temps mort (un per set). No podrà donar instruccions (“coaching”) 

ni fer intervencions, exceptuant l’interval entre jugades, els temps morts i els canvis de camp sense que això 

suposi cap mena de demora en el partit. Els/les entrenadors/es també canviaran de camp quan els equips 

ho facin.  
  

Qualsevol intervenció durant la disputa d’un partit, incloses queixes o protestes a l’àrbitre seran gestionades 

amb les sancions disciplinàries corresponents. Aquestes sancions les imposarà directament l’àrbitre del partit 

de la següent manera: targeta groga en una primera vegada, i targeta vermella (amb la pèrdua de punt i 

servei que suposa) en les successives.   
  

Quan un equip rebi instruccions tàctiques, ja sigui de membres del seu club, equip o acompanyants, podrà 

ser sancionat per part del director de la competició previ advertiment. L’única sanció estipulada serà la seva 

exclusió de la competició.   

 

Per poder ser inscrit a l’acta com a entrenador serà necessaria una titulació mínima segons cada categoria: 

 

 Infantil, Cadet: Nivell I Vòlei Platja 

 Sots 19, Sots 21: Nivell II Vòlei Platja 
  

11.- PUNTS I TROFEUS.  

A la finalització de cada prova es lliuraran premis als esportistes classificats en primera i segona posició per 

a cada prova i en finalitzar el circuit als Campions de Catalunya tant en categoria masculina com femenina.  
  

CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE PREMIS  

Els equips a qui correspongui participar en la cerimònia de lliurament de premis hauran d’assistir 

obligatòriament 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. La no assistència implicarà 

l’obertura d’expedient disciplinari que resoldrà el Comitè Català de Competició.  
  

12.- RÀNQUING  

S’elaborarà un rànquing de cada categoria, sigui una categoria per clubs, quedant integrat en el ranking 

absolut les categories sots 19 i 21 per edats. En el cas de la categoria d’edats els representants de les 

seleccions catalanes els escollirà el seleccionador de cada gènere en les diferents convocatòries i/o 

entrenaments per cadascuna de les categories convocades. 

En el cas dels clubs, serà el rànquing la guia per a escollir els representants als campionats d’Espanya de 

clubs. 
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Els rànquings seran publicats a la web de la FCVB.  
 

La FCVB haurà d’actualitzar els rànquings com a màxim el dimecres següent a la disputa de la competició.   

Les proves de clubs tenen diferent valor i quedarà tipificat en aquesta mateixa normativa la proporción de 

puntuació de cada una. 
  

Seleccions Catalanes 
  

 

4-Les places per al campionat d’Espanya seran assignades pels seleccionadors en totes les categories.  
  

5-Hi haurà un mínim de participació requerit d’una prova en el circui català, així com la participació a 

convocatòries obertes convocades pels seleccionadors, per tal de poder ser seleccionable pels campionats 

d’Espanya de Volei Platja, excepte que hi hagi alguna causa que ho justifiqui per criteri de la FCVB o el mateix 

seleccionador. 
  

    6-En cas que un jugador/a no assisteixi als entrenaments oficials de selecció, podrà/perdrà el dret de  

    participació que hagi pogut adquirir.   
 

 7-En cas de lesió per assistir al campionat d’Espanya, recaurà sobre el/la seleccionador/a català/na la decisió   

sobre la substitució de la persona lesionada.  

  

 8-En cas de dues places, el seleccionador català de cada categoria decidirà quin equip representa a  

Catalunya 1 i quin a Catalunya 2.  

 

9- No hi haurà competicions particulars i específiques per edat excepte les adaptacions que es realitzin durant 

el mateix Vichy Catalan Volei Tour. 

 

 

 

 

 

 
  

Competicions de clubs: Campionat de Catalunya Infantil, Cadet, Sub-19 i Sub-21  
Es crearà un rànquing de cada competició de la següent manera:  
  

1-La classificació no serà individual, sinó per equip. El campió de cada categoria serà l’equip que més punts 

hagi obtingut. Els membres de cada equip han de pertànyer al mateix club (la seva llicència de platja l’ha de 

tramitar el mateix club), no es permetrà la participació d’equips sense que tots els membres pertanyin al 

mateix club.  

 
2- S'estableix un màxim de dues baixes perquè un equip pugui continuar sent el mateix al respecte puntuació 

i rànquing, en la categoria infantil i cadet. A més, un jugador/a que hagi format part d'un equip de manera 
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inicial no podrà tornar a formar part d'aquest amb posterioritat podent-se crear un de nou en virtut de 

potenciar la participació.  

 

S'estableix un màxim d'una baixa perquè un equip pugui continuar sent el mateix al respecte puntuació i 

rànquing, en la categoria sots-19/21. A més, un jugador/a que hagi format part d'un equip de manera inicial no 

podrà tornar a formar part d'aquest amb posterioritat podent-se crear un de nou en virtut de potenciar la 

participació. 

 

3-L’equip campió de cada categoria serà qui donarà el dret de participació al campionat d’Espanya al seu club 

representant a Catalunya 1. Serà potestat del club decidir quins jugadors/es de la seva entitat participen en 

el campionat.  
  

4-En cas d’haver-hi una segona plaça, aquesta recaurà en el següent equip del rànquing que pertanyi a 

diferent club, per atorgar el dret de participació en el club al qual pertanyin, qui representarà a Catalunya 

com a Catalunya 2 en el campionat d’Espanya. Serà potestat del club decidir quins jugadors/es de la seva 

entitat participen en el campionat.  
  

5-Dels punts 3 i 4 es desprèn que cada club només podrà participar en el campionat d’Espanya amb un equip. 

En cas de renúncia a disputar la competició, les places aniran proposant-se per rigorós ordre seguint rànquing 

específic de cada categoria.   
  

13 .- DRETS D'IMATGE  

Per la sola inscripció d'un jugador en el Campionat Catalunya de Menors, se cedeix a la FCVB l'explotació 

comercial dels seus drets d'imatge tal com s'estableix en el Reglament Tècnic de Vòlei Platja.  
  

14 .- DISCIPLINA ESPORTIVA  

Tots els participants en el Campionat Catalunya de Menors de Vòlei Platja estan subjectes a la normativa 

sobre Disciplina Esportiva que es recull en els reglaments de la FCVB i en les Normes Generals de Vòlei Platja 

per a la Temporada 2021/22 publicades a la web de la FCVB en el seu apartat específic de Vòlei Platja.  
  

15. - VIGÈNCIA D'AQUESTA NORMATIVA  

Aquesta normativa estarà en vigor durant tota la durada del Campionat. Malgrat això, i tal com s'estableix en 

les Normes Generals de Vòlei Platja per a la Temporada 2021/22, podrà ser objecte de modificació, supressió 

o innovació, en casos excepcionals de modificació de normatives de rang superior (RFEVB,CEV, FIVB...) i 

amb l’aprovació de l’òrgan corresponent, el que es farà públic a la pàgina web de la FCVB. La seva entrada 

en vigor serà l'endemà de la publicació llevat que se n'estableixi una altra cosa.  

 

Normes específiques de cada categoria  

La FCVB es reserva la potestat d’augmentar en una prova el calendari.  

 

Campionat de Catalunya Sub-19  

  

Dates de realització  

Totes les proves oficials pertanyents a Vichy Catalan Vòlei Tour 
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Podran participar tots els/les jugadors/es nascuts l’1 de gener de 2004 o posteriorment. No és necessari que 

els membres de l’equip pertanyin al mateix club però si que ambdós membres puguin disputar la mateixa 

categoria. 
  

Campionat de Catalunya Sub-21  

Totes les proves oficials pertanyents a Vichy Catalan Vòlei Tour 

 

Dates de realització  

Podran participar tots els/les jugadors/es nascuts l’1 de gener de 2002 o posteriorment. No és necessari que 

els membres de l’equip pertanyin al mateix club però si que ambdós membres puguin disputar la mateixa 

categoria. 
 

Campionat de Catalunya Infantil de Clubs  

  

Dates de realització 

 

´Data Localitat Valor 

Diumenge 05/06/2022 Vilanova i La Geltrú 0,25 

Dissabte 18/06/2022 Torredembarra 0,25 

Diumenge 03/07/2022 Tarragona 1 

Diumenge 10/07/2022 Cunit 2 

 

Format dels partits i equips  

Els equips estaran formats per entre 4 i 6 persones.   
A cada encontre l’equip inscriurà únicament a 4 membres.   
Els partits es disputaran al millor de tres sets amb els següents condicionants:  
  

A- El primer set el jugaran dos membres de l’equip  

B- El segon set el jugaran els altres dos membres inscrits en el partit  

C- En cas d’empat a 1 i necessitar un tercer set, el disputaran els dos components que decideixi l’equip  

D- No es poden realitzar substitucions en cap cas  

  

Podran participar jugadors/es infantils. S’admetrà sense limitació de número, l’alineació de jugadors/es de 

categoria aleví. És necessari que els membres de l’equip pertanyin al mateix club.  
  

Uniformitat  

La numeració serà dels samarretes/tops de joc serà de l’1 al 6  

 
  

Campionat de Catalunya Cadet de Clubs  
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Dates de realització  

 

´Data Localitat Valor 

Dissabte 04/06/2022 Vilanova i La Geltrú 0,25 

Diumenge 19/06/2022 Torredembarra 0,25 

Dissabte 02/07/2022 Tarragona 2 

 

Format dels partits i equips  

Els equips estaran formats per entre 4 i 6 persones.   
A cada encontre l’equip inscriurà únicament a 4 membres.   

Els partits es disputaran al millor de tres sets amb els següents condicionants:  
  

A- El primer set el jugaran dos membres de l’equip  

B- El segon set el jugaran els altres dos membres inscrits en el partit  

C- En cas d’empat a 1 i necessitar un tercer set, el disputaran els dos components que decideixi l’equip  

D- No es poden realitzar substitucions en cap cas  

  

Podran participar jugadors/es cadets. S’admetrà sense limitació de número, l’alineació de jugadors/es de 

categoria infantil. És necessari que els membres de l’equip pertanyin al mateix club.  
  

Uniformitat  

La numeració serà de les samarretes/tops de joc serà de l’1 al 6   

 
 

Campionat de Catalunya Sub-19 de Clubs  

  

Dates de realització  

 

´Data Localitat Integrat Valor 

Dissabte 21/05/2022 Mataró Vichy Catalan Volei Tour*1 0,25 

Dissabte 05/06/2022 Vilanova i La Geltrú Vichy Catalan Volei Tour 0,25 

Dissabte 18/06/2022 Torredembarra Vichy Catalan Volei Tour 0,25 

Dissabte 03/07/2022 Tarragona Vichy Catalan Volei Tour 1 

Diumenge 10/07/2022 Cunit No*2 2 

 

Format dels partits i equips  

Podran participar jugadors sub 19 i s’admetrà sense limitació de número, l’alineació de jugadors/es de 

categoria cadet en l’equip Sub-19. És necessari que els membres de l’equip pertanyin al mateix club.  
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 Campionat de Catalunya Sub-21 de Clubs  

 

Dates de realització  

 

´Data Localitat Integrat Valor 

Dissabte 21/05/2022 Mataró Vichy Catalan Volei Tour*1 0,25 

Dissabte 05/06/2022 Vilanova i La Geltrú Vichy Catalan Volei Tour 0,25 

Dissabte 18/06/2022 Torredembarra Vichy Catalan Volei Tour 0,25 

Dissabte 03/07/2022 Tarragona Vichy Catalan Volei Tour 1 

Dissabte 09/07/2022 Cunit No*2 2 

 

És condicionant per poder participar a la final sots 21 de clubes que l’equip inscrit hagi participat almenys, 

en dues les cinc* proves N4 puntuables pel campionat de Catalunya absolut prèvies a la final. 
  

Format dels partits i equips  

Podran participar jugadors sub 21 i s’admetrà sense limitació de número, l’alineació de jugadors/es de 

categoria cadet i juvenil en l’equip Sub-21. És necessari que els membres de l’equip pertanyin al mateix club.  

 
 

 
*1Els equips disputaran de manera incial el Vichy Catalan Volei Tour, havent de respectar la normativa al respecte. Des de la FCVB, en el cas dels 

equips que no superin la fase prèvia d’aquests, els agruparà en la competició Plus de la tarda perquè puguin competir entre ells. 

 

 

*2 És condicionant per poder participar a la final sots 19/21 de clubes que l’equip inscrit hagi participat almenys, en una de les proves prèvies del 

campionat. 


