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NORMES DE COMPETICIÓ 2022/2023 
 

 

Els documents oficials que serviran de suport a totes les competicions dutes a terme en el decurs 
de la temporada de referència en el marc d’actuació de la Federació Catalana de Voleibol (en 
endavant FCVB) són els anomenats "NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN" i "REGLAMENTO DE 
ENCUENTROS Y COMPETICIONES" de la Real Federación Española de Voleibol (en endavant 
RFEVB) en els seus diversos apartats, i amb les adequacions recollides en els nostres Reglament 
General, Reglament de competició i Normes de Competició. 

 

 
INDEX 

1. COMPETICIONS 2 
2. PARTICIPACIÓ 3 
3. CATEGORIES I EDATS 4 
4. TEMPORADA OFICIAL (DATES D’INSCRIPCIÓ i RENÚNCIA A LES COMPETICIONS) 4 
5. FORMATS DE COMPETICIÓ 6 
6. ADJUDICACIÓ DELS NUMEROS DELS CALENDARIS 6 
7. FASES FINALS PER CONCENTRACIÓ 8 
8. CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LES COMPETICIONS 10 
9. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE COMPETICIÓ 11 
10. CLASSIFICACIONS I DRETS ESPORTIUS 11 
11. CATEGORIES CONJUNTES 12 
12. PLANIFICACIÓ DE LA TEMPORADA ESPORTIVA 12 
13. SET OBLIGATORI 12 
14. PUNT ADDICIONAL 13 
15. AUTORITZACIÓ D’EXCEPCIONALITAT 14 
16. LLIURE 15 
17. INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT 15 
18. ADAPTACIONS COVID-19 15 

 

 



 

 
 

 

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G-08882797 

2 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvolei.cat 
Les Jonqueres, 16 5è-C 
08003  BARCELONA 
Tel: 93.268 41 77 

Fax: 93.268 23 36 

NORMES DE COMPETICIÓ 

 

1. COMPETICIONS 

La Federació Catalana de Voleibol (en endavant FCVB) podrà organitzar les següents 
competicions: 

CAMPIONATS DE CATALUNYA: 

DE PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA I FEMENINA (2A ESTATAL - FASE AUTONÒMICA) 
DE SEGONA DIVISIÓ MASCULINA I FEMENINA 
DE TERCERA DIVISIÓ MASCULINA I FEMENINA 
DE QUARTA DIVISIÓ MASCULINA I FEMENINA 

DE PRIMERA DIVISIÓ JUNIOR MASCULINA I FEMENINA 
DE SEGONA DIVISIÓ JUNIOR MASCULINA I FEMENINA 
DE TERCERA DIVISIÓ JUNIOR MASCULINA I FEMENINA 

DE PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL MASCULINA I FEMENINA 
DE SEGONA DIVISIÓ JUVENIL MASCULINA I FEMENINA 
DE TERCERA DIVISIÓ JUVENIL MASCULINA I FEMENINA 
PREFERENT JUVENIL FEMENINA 

DE PRIMERA DIVISIÓ CADET MASCULINA I FEMENINA 
DE SEGONA DIVISIÓ CADET MASCULINA I FEMENINA 
DE TERCERA DIVISIÓ CADET MASCULINA I FEMENINA 
PREFERENT CADET FEMENINA 

DE PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ 
DE SEGONA DIVISIÓ INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ 
DE TERCERA DIVISIÓ INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ 
PREFERENT INFANTIL FEMENINA 

DE ALEVÍ MASCULÍ I FEMENÍ 

 

En aquelles categories en les que a les segones fases es divideixen en grups campionat/ascens i 
classificació/permanència, la creació d’aquests grups es considerarà una divisió nova dins la 
categoria, on els grups campionat/ascens estan jeràrquicament per sobre els 
classificació/permanència. 

 
DE BASE MASCULÍ I FEMENÍ (Fora de jerarquia) 

MASTER MIXT (Fora de jerarquia) 
VETERANS MIXT (Fora de jerarquia) 
AMATEUR MIXT (Fora de jerarquia) 
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LLIGUES I COPES CATALANES: 

MASCULINES I FEMENINES 
COPES TARDOR 
COPES D’HIVERN 
COPES PRIMAVERA 
COPES FEDERACIÓ MASCULINES I FEMENINES  

CAMPIONATS DE CATALUNYA DE VÒLEI-PLATJA: 

2x2 SÈNIOR MASCULÍ I FEMENÍ 
SOTS 21 MASCULÍ I FEMENÍ 
SOTS 19 MASCULÍ I FEMENÍ 
SOTS 17 MASCULÍ I FEMENÍ  
SOTS 15 MASCULÍ I FEMENÍ 
4X4  
2X2 MIXT 
2X2 AMATEUR MASCULÍ I FEMENÍ 
DE PROMOCIÓ MASCULÍ I FEMENÍ 
MINIVÒLEIPLATJA MASCULÍ I FEMENÍ 

TROBADES DE PROMOCIÓ 

BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I CADET MASCULÍ I FEMENÍ 

TORNEJOS 

INTERNACIONAL "ARTURO CORTÉS" MASCULÍ I FEMENÍ 
INTERNACIONAL "CIUTAT DE BARCELONA" VÒLEI-PLATJA MASCULÍ I FEMENÍ 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SELECCIONS PROVINCIALS 

2. PARTICIPACIÓ 

1.1. Poden participar en les competicions organitzades per la FCVB tots els clubs que hi estiguin 
afiliats durant la temporada corresponent i que estiguin al corrent dels seus compromisos 
esportius, econòmics i administratius amb la FCVB, a la competició que per dret els correspon, 
després de la tramitació de la documentació oficial que a l’efecte els sigui demanada. 

1.2. Els imports per a la participació a les competicions i de les llicències estan incloses a les Tarifes 
Federatives 2022/23, dins de les Bases d’Execució del Pressupost 2022. 

1.3. Els deutes econòmics s’abonaran necessàriament a la FCVB dins del termini de 7 dies hàbils 
següents a la generació del deute. El  incompliment d’aquesta obligació comportarà l’aplicació del 
que està establert a l’article 20 de las Normas Generales de Competición de la RFEVB i/o normativa 
vigent aplicable a l’efecte. 
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3. CATEGORIES I EDATS 

En l’àmbit d’actuació de la FCVB, les categories i edats per a les competicions de clubs per a la 
temporada 2022/23 seran: 

 

BENJAMÍ nascuts els anys 2013 i 2014 

ALEVÍ nascuts els anys 2011 i 2012 

INFANTIL nascuts els anys 2009 i 2010 

CADET nascuts els anys 2007 i 2008 

JUVENIL nascuts els anys 2005 i 2006 

JUNIOR nascuts els anys 2003, 2004 

SÈNIOR nascuts l’any 2002 i anteriors 

 

4. TEMPORADA OFICIAL (DATES D’INSCRIPCIÓ i RENÚNCIA A LES COMPETICIONS) 

1.4. La temporada oficial en el marc de la FCVB és la compresa entre l'1 de juliol i el 30 de juny. 

1.5. El termini de tancament de renúncies i inscripcions per tal de participar a les competicions de 
vòlei pista de la temporada serà: 

 
 

RENÚNCIA  Campionat de Catalunya de 1a Divisió Sènior Masculina i Femenina 

Límit: 
03/07/2022 

 Campionat de Catalunya de 2a Divisió Sènior Femenina 

 Campionat de Catalunya de 3a Divisió Sènior Femenina 

INSCRIPCIÓ  Campionat de Catalunya de 1a Divisió Juvenil/Cadet Femenina 

Límit:  
05/07/2022 

 Campionat de Catalunya de 2a Divisió Juvenil/Cadet Femenina 

 Campionat de Catalunya de 1a Divisió Infantil Femenina 
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   Campionat de Catalunya de 2a Divisió Sènior Masculina 

RENÚNCIA  Campionat de Catalunya de 3a Divisió Sènior Masculina 

Límit: 02/09/2022  Campionat de Catalunya de 4a Divisió Sènior Femenina 

   Campionat de Catalunya de 1a Divisió Junior Femenina 

INSCRIPCIÓ  Campionat de Catalunya de 2a Divisió Junior Femenina 

Límit: 04/09/2022  Campionat de Catalunya de 2a Divisió Junior Masculina 

   
Campionat de Catalunya de 3a Divisió Juvenil/Cadet 
Femenina 

   Campionat de Catalunya Preferent Juvenil Femenina 

   Campionat de Catalunya Preferent Cadet Femenina 

   Campionat de Catalunya Preferent Infantil Femenina 

   Campionat de Catalunya de 1a Divisió Juvenil Masculina 

   Campionat de Catalunya de 2a Divisió Juvenil Masculina 

   Campionat de Catalunya de 1a Divisió Cadet Masculina 

   Campionat de Catalunya de 2a Divisió Cadet Masculina 

   Campionat de Catalunya de 1a Divisió Infantil Masculina 

   Campionat de Catalunya de 2a Divisió Infantil Masculina 

   Campionat de Catalunya de 2a Divisió Infantil Femenina 

   Campionat de Catalunya Aleví 

RENÚNCIA 

Límit:  

2 dies després del final de la 
competició corresponent 

 

Fases Finals dels Campionats de Catalunya 

 

DATA LÍMIT DE TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS FEDERATIVES PER A JUGADORS/ES PER A 
PARTICIPAR EN CAMPIONATS DE CATALUNYA DE 1a DIVISIÓ I INFERIORS, PROMOCIONS i FASES 
D’ASCENS D’ÀMBIT CATALÀ:  

Sèniors:   20/02/2023 

Juniors:  20/02/2023 

Juvenils:  20/02/2023 

Cadets:  08/03/2023 

Infantils:  01/03/2023 

Alevins:  24/04/2023 
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1.6. En aquells Campionats de Catalunya amb grups de classificació final, i que no determinen ni 
ascensos ni descensos, s’acceptaran excepcionalment tramitacions de llicències fora dels terminis 
establerts per la normativa.                                                                          . 
Queden doncs incloses, dins d’aquest paràmetre per la temporada 2022/23, les següents 
competicions: 

- Campionat de Catalunya 4a Divisió sènior femenina – Grups classificació 

- Campionat de Catalunya 3a Divisió juvenil/cadet femenina – Grups classificació 

- Campionat de Catalunya 2a Divisió infantil femenina – Grups classificació 

- Lliga Preferent juvenil femenina – Grups classificació 

- Lliga Preferent cadet femenina – Grups classificació 

1.7. Els equips dels clubs que participin en aquestes categories i que tramitin llicències de forma 
excepcional, accepten que en cas d’utilització d’aquests/es jugadors/es per un equip d’una 
competició diferent a la de la sol·licitud, serà considerat com alineació indeguda. 

5. FORMATS DE COMPETICIÓ 

1.8. Les competicions s’han d’ajustar, en la seva realització, al número màxim d’equips inscrits. 

1.9. La FCVB ha de dur a terme les fases prèvies, fases finals, fases d’ascens i de permanència, 
pròpies del seu àmbit autonòmic i totes aquelles d’àmbit nacional que la RFEVB per delegació de 
funcions li pugui atorgar. 

1.10. L’assemblea General delega a la Junta Directiva de la FCVB les modificacions puntuals més 
adients per al bon funcionament de la competició, sempre que, mitjançant la Comissió de 
Competicions, tingui caràcter obert de participació i que les modificacions siguin comunicades i 
motivades als clubs implicats amb suficient antelació. 

1.11. L’àrea tècnica de la FCVb haurà de proposar a l’Assemblea General Ordinària les modificacions 
de les competicions amb la major celeritat possible, valorant les dates de competició disponibles i 
la previsió dels equips participants en cada categoria. 

1.12. Per a la realització d’aquesta tasca es tindran en compte els criteris bàsics indicats a les Normes 
Específiques de cada competició. 

1.13. Les especificacions exactes de les dates de competició, dels horaris, de les fases finals, dels 
sortejos, de les seus, etc. es comunicaran en temps i forma per l’Àrea Tècnica de la FCVb 
mitjançant correu electrònic als interessats. 

6. ADJUDICACIÓ DELS NUMEROS DELS CALENDARIS 

1.14. L’àrea tècnica de la FCVb haurà de comunicar als clubs les dates i el procés d’adjudicació dels 
números dels calendaris de competició dels diferents Campionats de Catalunya. 
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1.15. L'assignació de la posició dels equips en els grups de competició es realitzarà de manera 
seqüencial, sempre amb una primera fase de sol·licitud de número, una segona fase d’adjudicació 
de número, i una darrera fase de modificacions. 

Detall del procés 

Primera fase, Sol·licitud de número: Tots els equips podran sol·licitar mitjançant formulari de la FCVB el 
número del que volen disposar en el grup en el que participen. En aquest formulari es podrà demanar 
per ordre de preferència la posició que estimi oportuna tenint en compte que poden haver 
coincidències. L’Àrea Tècnica de la FCVB fixarà els terminis de sol·licitud i facilitarà l’imprès a tots els 
clubs. 

Els clubs que no marquin un ordre de preferència o cap número alternatiu, es remetran a la repartició 
del números disponibles al finalitzar el repartiment. En cas d’haver més d’un equip en la situació de 
manca de petició de nombre i assignació, s'assignarà via sorteig directe a aquests equips.  

Segona Fase, repartiment: Un cop finalitzat el termini de sol·licitud, i en el dia que fixi l’Àrea Tècnica, 
s’assignaran primer els números de sorteig, que no coincideixin amb cap altra petició, i que siguin la 
primera preferència dels equips sol·licitants.  

Abans de resoldre per sorteig, sent el sorteig el darrer criteri de desempat, les coincidències de petició 
es resoldran per ordre: 

a) Número d’equips federats de l’entitat o club demanant en la temporada 
anterior. 

b) Categorització de “tira” dels equips al sorteig 

c) Participació a l’hora en competicions de base masculines i femenines. 

d) Sorteig pur. 

 

Un cop finalitzada l’assignació dels números escollits en primera opció per part dels participants, es 
procedirà de la mateixa manera utilitzant la segona opció escollida pels equips que no se’ls hi hagi 
assignat número en la primera. Aquest procediment es seguirà aplicant successivament fins que tots els 
equips tinguin número assignat o bé, si havent finalitzat la darrera opció del llistat i més d'un equip no 
tingués número es procediria a sortejar els números pendents.  

Tercera Fase: El procés d’adjudicació es realitzarà en reunió telemàtica/presencial convocada, en 
finalitzar la segona fase del procediment s’atorgarà un termini no superior a 15 minuts a les entitats 
presents perquè puguin oficialitzar canvis dels números assignats. 

A la finalització de l'assignació, és a dir a la finalització de la tercera fase, es redactarà l'acta 
corresponent i es publicaran els resultats amb l'edició del calendari de competició. 

Quarta Fase: S'obrirà un termini de dos dies pels possibles canvis entre equips, aquests canvis es 
realitzaran sempre utilitzant imprès de la FCVB. 

Aquest sistema d’assignació serà utilitzat en totes les competicions amb les següents excepcions: 

Que el propi sistema de la competició determini les posicions dels equips.  

Que l'arrossegament de resultats no permeti l’elecció lliure del número. 
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7. FASES FINALS PER CONCENTRACIÓ 

1.16. S’entenen com a fases finals per concentració totes aquelles fases de competició que 
provinguin de formats de competició a eliminatòria, encreuaments o desempats de classificació i 
que es realitzin abans, durant o al final de la lliga regular. 

1.17. Els equips sènior participants a les fases finals dels Campionats de Catalunya que donin accés a 
fases estatals com en els Campionats d’Espanya/Fases, D’ascens hauran de presentar imprès NC2 
de la RFEVB la setmana prèvia a la disputa de la fase. El llistat final que la FCVB presentarà a la 
RFEVB dels equips classificats no podrà incloure més de dos variacions respecte el llistat previ 
entregat, i, a més, el llistat previ també estarà en consonància a la normativa RFEVB. D’aquesta 
manera tots aquells jugadors/es que no tinguin drets a participar en les fases estatals (per edat o 
llicència) tampoc podran participar en les fases finals dels Campionats de Catalunya. 

1.18. En aquells partits o fases, eliminatòries o finals, els clubs (participants o no), municipis, 
associacions, etc. amb entitat jurídica pròpia podran demanar-ne l’organització segons les Bases 
d’adjudicació corresponents. 

1.19. Bases d’adjudicació de les seus: 

Per a l’adjudicació de les seus de les fases finals per concentració, previstes a les planificacions dels 
Campionats de Catalunya, l’Àrea Tècnica de la FCVB obrirà una convocatòria de sol·licituds als 
clubs participants i/o entitats interessades. La convocatòria comptarà amb unes bases 
d’adjudicació específica per a cada categoria i un model de sol·licitud a remetre a l’Àrea Tècnica de 
la FCVb. Aquesta convocatòria s'efectuarà al inici de la segona fase de la competició i amb un 
termini de resolució no inferior a 15 dies. En cas de no haver-hi adjudicació de la fase final la FCVB 
podrà obrir una segona i darrera convocatòria o deixar la fase deserta. L’adjudicació de les seus de 
les fases correspon a la junta directiva de la FCVB. 

Les bases d’adjudicació de les seus de les fases finals es publicaran a partir del següents requisits 
d’organització: 

1.19.1. Oferta econòmica: 

A les bases d’adjudicació s’indicarà l’oferta econòmica mínima per ser seu de la fase.  

1.19.2. Instal·lació: 

La instal·lació haurà de ser coberta i homologada per a les competicions catalanes. 

En l’oferta s’haurà d’incloure la previsió de pistes annexes per l’escalfament dels equips, abans de 
l’encontre, a fi de respectar els horaris de competició. 

Les pistes laterals es podran incloure en la oferta sempre que respectin les condicions i les mides 
pròpies de la competició. En l’oferta s’haurà d’evidenciar clarament la utilització de mòduls 
laterals. 

1.19.3. Jornades, Horaris i partits de la fase final 

Els horaris de joc dels partits hauran de ser inclosos en la sol·licitud, entenent que podran ser 
objecte de revisió, consensuant-se necessàriament amb l’Àrea Tècnica de la FCVB al moment de 
l’adjudicació. La segmentació en jornades dels partits previstos no podran ser modificats a tal 
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objecte pels candidats de l’organització. Qualsevol limitació s’haurà de comunicar en l’oferta i serà 
considerat com a element desfavorable en la valoració de l’adjudicació. 

 

 

 

1.19.4. Complements tècnics i altres: 

Per sol·licitar l’organització de les fases s’haurà de certificar la possessió dels complements tècnics 
homologats pel correcte desenvolupament de la competició tal com preveu el Reglament de 
Competició de la FCVb. 

També s’ha de proveir als participants de 6 litres d’aigua per equip i partit i les pilotes oficials de 
joc (tant pel partit com per l’escalfament previ). 

1.19.5. Complements de millora de l’oferta: 

En la sol·licitud d’organització es podran incloure condicions de millora de l’oferta que es valoraran 
en fase d’adjudicació. 

1.19.6. Arbitratges: 

Els arbitratges aniran a càrrec dels participants i les despeses (tant d’arbitratge com de 
desplaçament i dietes) es repartiran en parts iguals entre els equips en cadascun dels partits de la 
competició. El candidat a l’organització podrà proposar fer-se càrrec de les despeses com a 
condició de millora de la oferta d’adjudicació. 

Totes les Fases Finals dels diferents Campionats de Catalunya es duran a terme, en la mesura del 
possible, amb tres àrbitres. 

1.20. Adjudicació de la seu 

La proposta d’adjudicació de la seu de la fase per part de l’Àrea Tècnica es realitzarà mitjançant 
informe justificatiu amb totes les valoracions tingudes en compte per l’elecció de l’organitzador, 
seguint les pautes següents: 

1.20.1. Descripció de totes les ofertes presentades: S’indicaran els clubs/entitats que hagin sol·licitat 
l’organització de la fase i les condicions d’organització. S’obviarà la comunicació de les ofertes 
econòmiques. 

1.20.2. Valoració dels elements favorables de cadascuna de les ofertes, seguint els requisits indicats 
a les bases d’adjudicació corresponents. Es valoraran, a part de les ofertes econòmiques, les 
condicions de la instal·lació, la disponibilitat de pista, la flexibilitat horària, a més de les condicions 
complementàries de millora que estiguin incloses en les peticions d’organització. 

1.20.3. Valoració dels elements desfavorables o susceptibles d’exclusió, seguint els requisits indicats 
a les bases d’adjudicació corresponents, així com de la pròpia normativa d’aplicació: Es valoraran les 
característiques que puguin incidir negativament en el correcte desenvolupament de la fase, com les 
condicions de la instal·lació, la disponibilitat de pista, la flexibilitat horària, etc. 

1.21. Totes les variacions comunicades pel club organitzador, una vegada sigui adjudicada la seu 
d’una fase, que modifiquin l’oferta inicial (canvi de pista, canvi d’horari, etc.) podrien ser motiu de 
rescissió de l’adjudicació. L’Àrea Tècnica de la FCVb valorarà si les modificacions es consideren 



 

 
 

 

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G-08882797 

10 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvolei.cat 
Les Jonqueres, 16 5è-C 
08003  BARCELONA 
Tel: 93.268 41 77 

Fax: 93.268 23 36 

perjudicials pel correcte desenvolupament de la fase i donat el cas podrà proposar un canvi de seu 
entre els restants sol·licitants d’organització o proposar una seu alternativa. 

1.22. Es donarà trasllat de l’adjudicació de la seu als clubs que hagin sol·licitat l’organització de la fase 
i es comunicarà, mitjançant correu electrònic i publicació a la pàgina Web del calendari de 
competició a tots els equips implicats. 

1.23. En el supòsit que ningú sol·licités l’organització de les fases, l’Àrea Tècnica de la FCVb avaluarà 
la possibilitat d’anular-les o d’assumir-ne l’organització. En aquest cas les despeses derivades, seran 
cobertes per l’aportació percentual de cadascun dels equips participants. Totes les competicions 
tindran prevista la classificació final i ordre pels supòsits on no s’aconsegueixi club organitzador per 
la disputa d’una Fase Final. 

1.24. Format de competició de les fases finals 

En l’organització de les competicions l’Àrea Tècnica de la FCVb haurà d’indicar a les planificacions 
la previsió de fases finals per concentració i el possible format de competició escollit. A més, per 
totes les fases finals, l’organitzador serà participant d’aquesta, havent d’estar estipulada a la 
planificació prèvia de la fase els condicionants que això suposa. 

1.25. Per a les competicions atípiques, on el número de participants no s’adapti als formats 
inicialment planificats en aquestes normes de competició, l’Àrea Tècnica de la FCVb podrà 
proposar un format de fases finals diferent als especificats. Els equips podran proposar un format 
alternatiu que podrà ser acceptat, sempre i quan, sigui consensuat per la majoria dels equips 
participants en aquella competició. 

1.26. Els equips participants podran renunciar a la celebració de qualsevol fase final per concentració 
sense cap conseqüència econòmica sempre i que formalitzin la seva renúncia 3 dies hàbils abans 
del començament de la fase. En cas contrari es considerarà coma a renúncia a la disputa d’un 
partit. 

1.27. En cas de renuncia d’un equip a una fase, la seva plaça es quedarà lliure assignant la victòria al 
contrincant al quadre d’enfrontaments. 

1.28. En el cas d’un equip, que esportivament després d’una fase final tingués accés a una plaça per 
disputar una Fase Nacional d’Ascens o Campionat d’Espanya, i aquest equip renuncies fora de 
termini a la disputa, el renunciant no podrà disputar la Fase Final de la categoria en les següents 
dues temporades. 

 

8. CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LES COMPETICIONS 

1.29. Podran participar a les competicions de la FCVb els equips que tinguin uns drets esportius 
adquirits per classificació a les temporades anteriors (excepte a les darreres categories, en que els 
clubs s’inscriuen per primer cop), que estiguin al corrent de pagament del deute amb la FCVb i que 
hagin tramitat en temps i forma la inscripció a la competició corresponent. 

1.30. La definició dels equips que tenen els drets adquirits de participació a una competició 
específica, i la seva distribució als eventuals grups de competició, serà comunicada per l’Àrea 



 

 
 

 

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G-08882797 

11 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvolei.cat 
Les Jonqueres, 16 5è-C 
08003  BARCELONA 
Tel: 93.268 41 77 

Fax: 93.268 23 36 

Tècnica de la FCVB en un document de distribució d’equips de la temporada en qüestió i amb les 
planificacions de cadascuna de les competicions. 

1.31. Pels dubtes que poden sorgir en la interpretació de la normativa en situacions sobrevingudes 
que puguin generar variacions en els drets esportius dels equips a la competició, l’Àrea Tècnica de 
la FCVb, haurà d’informar públicament dels criteris utilitzats per a la resolució del cas mitjançant 
publicació a la pàgina web oficial de la FCVb. 

9. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE COMPETICIÓ 

1.32. L’Organització dels grups de competició es realitzarà, sempre que es pugui i que no s’especifiqui 
un sistema diferent a la planificació de la categoria, en relació les següents variables i criteris: 

1.33. Formació dels grups: Per a la conformació dels grups de les primeres fases de competició es 
tindran en compte els drets esportius adquirits pels equips en la classificació de les temporades 
anteriors i, en la mesura del possible en les darreres divisions i preferents, els criteris de proximitat 
geogràfica dels equips participants. 

1.34. En les primeres fases de competició de les últimes categories i preferents el criteri de proximitat 
geogràfica tindrà preferència respecte al de classificació. Tenint en compte que el criteri de 
proximitat es regirà per la província a la qual pertanyi l'equip, completant sempre els grups 
incomplets via sorteig i començant pels grups de menys participants. 

1.35. Re-agrupació: Per a les segones fases, el criteri de re-agrupació serà el de classificació de la 
primera fase. 

1.36. Distribució: Per a les primeres fases de competició la distribució es realitzarà amb el sistema de 
serpentina tenint en compte que, per assolir també el criteri de proximitat geogràfica, només es 
poden invertir equips del mateix nivell (1r amb 1r, 2n amb 2n, etc.). 

1.37. Per a les segones fases, la distribució en la re-agrupació haurà de ser especificada en la 
planificació de la categoria, utilitzant, en relació al número de grups, el sistema de serpentina (1A, 
2B,3B, 4A), el sistema en escala (1A, 2B, 3C, 4D, etc.) o una combinació dels dos. A on sigui possible, 
i per assolir també el criteri de proximitat geogràfica, en la re-agrupació es podran canviar de grup 
equips del mateix nivell (1r amb 1r, 2n amb 2n, etc.). 

10. CLASSIFICACIONS I DRETS ESPORTIUS 

1.38. La classificació de la competició es determinarà pels resultats obtinguts als campionats, a les 
segones fases i a les fases finals d’ascens, descens o promoció. En cas d’empat a punts s’aplicaran 
els barems establerts al punt 1 del Reglament de Competició. 

1.39. Per a determinar la classificació quan un equip filial estigui en una posició d’accés a una fase 
final, ascens, descens o permanència, s’estableixen els següents criteris generals: 

1.39.1. Si la classificació final és resultant d’un sol grup de competició, els drets esportius d’accés a 
una fase final, d’ascens, descens o permanència, passen al següent equip amb possibilitat en la línia 
de classificació. 
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1.39.2. Si la classificació es determina pels resultats de grups diferents de competició, en la 
planificació de la competició s’hauran d’indicar els criteris d’accés a la fase final d’ascens, descens o 
permanència. 

1.39.3. En cas que aquests criteris no es puguin dur a terme, serà potestat de l’Àrea Tècnica de la 
FCVB dictaminar el que procedeix, salvaguardant l’interès esportiu de la competició. 

1.40. En tots els casos de classificacions finals no definides o que no es puguin dur a terme segons 
planificació, s’aplicaran els mateixos criteris exposats anteriorment. 

1.41. En els casos de no disputa d’una Fase Final, en cas d’un sol grup, es considerarà la classificació 
de la lliga com a resultat final . Si la fase la disputen equips de grups diferents es determinarà la 
classificació final comparant els equips de cada esglaó de manera successiva utilitzant els resultats 
de la darrera fase disputada.  

11. CATEGORIES CONJUNTES 

1.42. Per a les competicions vinculades, com la juvenil i cadet femenina, els equips participants 
desplaçaran conjuntament i jugaran els seus encontres de manera consecutiva, màxim dues hores 
de diferència en la programació de l’horari d’inici dels partits afectats,  i en la mateixa jornada tant 
als partits de casa com als de visitant. 

1.43. La participació a les categories conjuntes i els drets de competició vinculats a aquestes, està 
limitada als clubs que tramitin simultàniament les llicencies juvenils i cadets femenines, no sent 
possible la afiliació o la vinculació entre diferents entitats. 

1.44. Amb acord dels dos clubs i acceptació del Comitè de Competició es poden jugar els dos partits 
de forma simultània o amb horaris i dies diferents. 

1.45. Per als equips de les entitats amb equips juvenils, cadet i infantil del mateix gènere i a la 
mateixa categoria s’estén els concepte de “tira” als 3 equips. Encara que no s’apliqui 
l’obligatorietat de jugar consecutivament els 3 equips, es recomana que es programin els 3 partits 
al mateix dia. 

1.46. Per temes relacionats amb la formació dels grups de competició, de distribució als grups i la 
petició de numero de sorteig es prioritzarà aquest concepte en relació als altres criteris. 

12. PLANIFICACIÓ DE LA TEMPORADA ESPORTIVA 

Per a les competicions a on en les últimes divisions de cada categoria no sigui possible determinar 
prèviament els models de composició de la competició, i la redacció de la planificació específica 
d’aquesta, el sistema de competició es determinarà en funció del número d’equips inscrits una vegada 
hagi finalitzat el procés d’inscripció. En la mesura del possible es respectarà la formació de grups de 8 
equips i una competició desenvolupada en dues fases per classificació i una durada aproximada de 26 
jornades. 

13. SET OBLIGATORI 

1.47. Filosofia de la norma: Aquesta norma pretén fomentar la participació de tots els/les jugadors/es 
de categoria infantil als partits federats. Amb aquesta norma es vol garantir que tots els 
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jugadors/es disponibles als equips tinguin una participació activa mínima en tots els partits 
d’aquesta competició, per tal de respectar la seva formació. 

1.48. A la celebració dels partits de les categories infantils, els equips participants hauran d’alinear 
tots/es els/les jugadors/es inscrites a l’acta de l’encontre per un mínim d’un set sencer, amb l’única 
excepció de les fases finals d’ascens o promoció en un cap de setmana, o en competicions/fases on 
es reguli expressament el contrari. 

1.49. Es permetrà poder efectuar canvis sense perdre la condició del set obligatori considerant com a 
“canvi especial” la substitució d’una jugador/a durant una rotació i entenent com a una rotació el 
interval de joc entre el servei propi o del rival, la pèrdua del mateix i el següent servei. 

1.50. L’incompliment de les condicions anteriors serà considerat com a alineació indeguda. 

1.51. En cas que un/a jugador/a arribi malalt/a al partit, o amb una lesió que inhabiliti la seva 
alineació, avisant a l’àrbitre del encontre es podrà seure a la banqueta amb el seu equip. No es 
comptarà amb la seva presència al fi de l’obligació de jugar un set sencer malgrat la seva inscripció 
a l’acta. 

1.52. Si un jugador/a es lesiona durant el partit, i l’àrbitre ho reflecteix a l’acta, no haurà de complir 
amb l’obligació de jugar un set sencer. 

1.53. Per tal de treure importància al numero de sets guanyats i/o perduts de cada partit i per a 
fomentar la disputa de partits amb la participació de tots/es els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta, 
per aquesta categoria la puntuació que s’obté als partits serà de 2 punts per al guanyador i cap 
punt per al perdedor. 

14. PUNT ADDICIONAL 

Aquest punt, després del període pandèmic, no serà d’aplicació durant la temporada 2022/23, 
quedant redactada la norma i el seu esperit en el següent apartat per, en cas d’avaluar-se com a 
necessari, aplicar-se novament a la temporada 2023/24. 

1.54. Filosofia de la norma: Per tal d’evitar que com a conseqüència de l’obligació de disputar un set 
obligatori per tots els jugadors/es d’un equip, els clubs inscriguin menys jugadors/es del que tenen 
llicència en l’equip, s’estableix un premi per presentar-se a un partit amb un número ampli i màxim 
de jugadors disponibles. 

1.55. Aquell equip que alineï 11 o més jugadors/es en acta, amb llicència tramitada, se li atorgarà un 
punt addicional a la competició. 

1.56. En cas que un/a jugador/a arribi malalt/a al partit, o amb una lesió que inhabiliti la seva 
alineació, avisant a l’àrbitre del encontre es podrà seure a la banqueta amb el seu equip. Malgrat la 
seva inscripció a l’acta, no es comptarà amb la seva presència per a l’obtenció del punt extra. Si 
l’equip no disposa d’11  jugadors/es sense el/la/els/las lesionat/da/s/des no obtindrà el punt extra. 
  

1.57. Si un jugador/a es lesiona durant el joc, i l’àrbitre ho anota a l’acta, al considerar-se imprevisible 
la lesió, la seva alineació es considerarà als efectes del punt extra, a no ser que s’acabi jugant amb 
menys de 8 jugadors/es. 
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1.58. El/la jugador/a infantil que participi i disputi un set complert en l'equip de màxima categoria del 
club d'edat superior (ja sigui cadet o juvenil) , comptabilitzarà a efectes del punt addicional. En el 
cas de que aquest jugador/a participés també en el partit infantil, només es tindrà en compte la 
seva actuació en el partit infantil a efectes de set obligatori i punt addicional. 

1.59. Amb la finalitat de poder fer les comprovacions pertinents de compliment de la norma, el club 
haurà de comunicar per correu a l’àrea tècnica de la FCVb i abans de l’inici del partit, la seva 
alineació a l’equip superior. Si no es realitzés la comunicació prèvia no es tindrà en compte la 
participació del jugador/a. 

15. AUTORITZACIÓ D’EXCEPCIONALITAT  

L'autorització d’excepcionalitat, després del període pandèmic, no s’aplicarà durant la temporada 
2022/23, quedant redactada la norma i el seu esperit en el següent apartat per, en cas d’avaluar-se 
com a necessari, aplicar-se novament a la temporada 2023/24. 

1.60. L’Autorització d’Excepcionalitat representa la possibilitat d’obtenir el punt addicional sense 
alinear 11 jugadors/es. 

1.61. Equips susceptibles a obtenir l’Autorització d’Excepcionalitat: 

Els equips que no hagin tramitat 11 llicències de jugador/a i, que no puguin inscriure en acta a 
altres jugadors/es de categoria infantil amb llicència per la mateixa entitat, seran els equips 
que poden sol·licitar aquesta autorització. 

Els equips escolars de les entitats/clubs de categoria infantil seran considerats com a equips 
amb possibilitat de reforçar els equips federats en relació a la inscripció a l’acta d’11 
jugadors/es. 

Els equips que obtinguin l’autorització d’excepcionalitat no podran acollir-se al article 14.3 del 
Reglament General. 

1.62. Regulacions específiques per obtenir l’Autorització d’Excepcionalitat 

1.62.1. Per tenir constància prèvia del número de jugadors/es necessàries, es sol·licitarà a l’Àrea 
Tècnica de la FCVB certificació, abans de l’inici de la competició, del número de jugadors/es que 
requereix aquell equip per sumar el punt addicional.  

1.62.2. Si aquest número es modifiqués al llarg de la temporada, per haver tramitat el club més 
llicències de les inicials, es modificarà el certificat, comunicant el nou número necessari de jugadores 
a alinear per obtenir el punt addicional a la classificació. 

1.62.3. Un equip amb autorització d’excepcionalitat i que inscrigui en acta un mínim d’un/a 
jugador/a en virtut de l’art. 14.3 del reglament General, perdrà tots els punts addicionals obtinguts a 
la fase en joc i la possibilitat d’obtenir una nova Autorització d’Excepcionalitat. 

1.62.4. Serà responsabilitat del club/entitat de l’equip sol·licitant la veracitat de la informació 
proporcionada/sol·licitada en el procés d’obtenció de l’Autorització d’Excepcionalitat. En cas d’una 
informació falsa i haver sumat un punt addicional irregularment, l’equip perdrà tots els punts 
addicionals obtinguts a la fase en joc i la possibilitat d’obtenir una nova Autorització 
d’Excepcionalitat. 
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1.62.5. Serà responsabilitat del club la comunicació a Àrea Tècnica de l’augment de les llicències 
inicials. En cas de no comunicar la situació i haver sumat un punt addicional irregularment, l’equip 
perdrà tots els punts addicionals obtinguts a la fase en joc i la possibilitat d’obtenir una nova 
Autorització d’Excepcionalitat. 

1.63. Regulacions específiques equips amb Autorització d’Excepcionalitat 

1.63.1. Les situacions excepcionals que es poden produir durant una temporada, com els canvis de 
residència, les baixes, les lesions greus o altres, podran ser motiu de sol·licitud de la Autorització 
d’Excepcionalitat a l’àrea tècnica de la FCVb, qui haurà de donar dictamen dins les seves 
competències. 

1.63.2. Presentant a l’àrea tècnica de la FCVb, amb anterioritat al partit, un justificant mèdic de lesió 
o malaltia, es pot sol·licitar una autorització d’excepcionalitat temporal, en virtut del justificant mèdic 
presentat. En aquest cas no s’enviarà necessàriament cap Autorització a l’equip sol·licitant per a que 
la presenti al partit però, en cas s’accepti la nova excepcionalitat es tindrà en compte a efectes del 
punt extra. 

1.63.3. Si un jugador/a es lesiona durant el partit, i l’àrbitre ho reflecteix a l’acta, al considerar-se 
imprevisible la lesió, la seva alineació es considerarà als efectes del punt extra, a no ser que s’acabi 
jugant amb menys de 8 jugadors/es. 

1.63.4. No es concedirà cap Autorització d’Excepcionalitat en situacions d’equips que disposin de 
menys de 8 jugadors/es. 

16. LLIURE 

En totes les categories inferiors a la divisió Cadet queda prohibit jugar amb la figura del “líbero”. 

17. INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT 

Per a tots els casos no considerats a les Normes de Competició i que poguessin presentar dubtes 
interpretatius, la FCVB es reserva el dret d’aplicar les resolucions pertinents dins de les potestats que li 
són pròpies, per al millor interès del voleibol català. L’Àrea Tècnica deixarà constància de les 
sol·licituds i/o consultes que arribin per part dels clubs i de les resolucions i/o interpretacions 
adoptades per la FCVb en un espai públic a la pàgina Web de la FCVb.  

18. ADAPTACIONS COVID-19 

La FCVB començarà la temporada 2022/23 sense adaptacions específiques en relació a la situació 
pandèmica, en cas que sigui necessari, des de la FCVB es regularan i implementaran processos de 
control. 


