FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16 5è-C
08003 BARCELONA
Tel: 93.268 41 77
Fax: 93.268 23 36

REGLAMENT DE COMPETICIÓ 2021/2022
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.
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REGLAMENT DE COMPETICIÓ
1.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ
1.1. El sistema de puntuació, que serà d’aplicació a totes les competicions de la Federació Catalana
de Voleibol, excepte en aquelles en les que en la seva normativa específica s’indiqui un altre
sistema, serà el següent:
Resultat: 3-0 o 3-1
3-2

(Equip guanyador 3 punts – equip perdedor 0 punts)
(Equip guanyador 2 punts – equip perdedor 1 punt)

1.2. Amb aquest sistema de puntuació, a la classificació i en cas d’empat a punts, es valora com a
primera opció el número de partits guanyats. Desprès el coeficient de sets a favor i en contra
(dividint el número de sets a favor amb el número de sets en contra), el coeficient de punts a
favor i en contra, el resultat dels enfrontaments directes i finalment el sorteig.
1.3. On sigui possible, per a la planificació de les competicions, i amb discreció de l’àrea tècnica de la
FCVb, es podrà proposar un partit de desempat abans d’aplicar l’últim criteri de desempat, el
sorteig.
1.4. Per a les categories amb puntuació de 2 punts pel guanyador i 1 punt pel perdedor, en cas
d’empat a punts, s’utilitzaran com a criteris de desempat el coeficient de sets a favor i en contra
(dividint el número de sets a favor amb el número de sets en contra), el coeficient de punts a
favor i en contra, el resultat dels enfrontaments directes i finalment el sorteig.
1.5. Per a les categories organitzades per grups, a on es necessiti determinar la millor classificació
d’un equip dels dos grups i els mateixos no tinguin el mateix número d’inscrits, s’utilitzarà el
criteri del “Coeficient Igualador” que relaciona els partits guanyats amb el numero de partits
disputats, sent el resultat matemàtic de punts fets multiplicat pel numero total de partits, dividit
per partits realitzats.
El mateix criteri s’utilitzarà per establir la classificació d’un grup en el cas que no es pugui
disputar un partit abans del termini de la competició, sempre i que el Comitè de Competició no
dictamini resolució alternativa.
1.6. Per a les categories que classifiquen amb la puntuació de dos equips de forma conjunta, els
barems de desempats en cas d’empat a punts seran els partits guanyats pels dos equips, el
coeficient de set obtingut sumant els sets a favor i en contra de cada equip i el coeficient de
punts (obtingut de la mateixa manera); el resultats dels enfrontaments directes i finalment el
sorteig.

2.

COMPLEMENTS TÈCNICS
2.1. Els complements tècnics exigits per les Regles Oficials de Joc del Voleibol han de ser
adequadament situats a la pista local amb temps suficient abans del inici de cada encontre.
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2.2. La pista ha de ser correctament marcada i totes les línies hauran de ser visibles.
2.3. Són obligatoris: Una tarima arbitral, pilotes, una taula d’anotador, un marcador electrònic i/o
manual, marcador on-line, banquetes per als equips, una xarxa homologada, antenes
instal·lades a la xarxa , un manòmetre de pressió (exigit en les competicions sèniors i recomanat
en les juvenil i cadets) i un mesurador de xarxa.
2.4. La manca d’algun d’aquests elements, inclosa la falta de visibilitat del marcatge del camp,
comporta per a l’equip local una sanció econòmica de 20,00 € per a cadascun que no hi sigui o
que no pugui ser utilitzat normalment. El col·legiat principal de l’encontre n’ha de deixar
constància a l’acta de partit. Per a la temporada 2021-2022 no serà objecte de sanció el no
funcionament del marcador on-line.
2.5. TAULA COMPLEMENTS TÈCNICS i D’ALTRES REQUERIMENTS
Camp. Catalunya sèniors,
COMPLEMENTS TÈCNICS Júniors, juvenils, cadets 1a
divisió i infantil 1a divisió
Cobert (+reserva)
Pista de joc
Altura mínima
Terra
Zona lliure pista central
Zona lliure pista lateral
Tarima arbitral
Banquetes
Xarxa reglamentària
Antenes i bandes
reglamentàries
Mesurador xarxa
Protectors de pal
Manòmetre
Marcador electrònic
Marcador manual
Pilotes oficials
Pilotes escalfament
Taula anotador
Aplegapilotes
Vestidors
Farmaciola i gel
Megafonia

Camp. Catalunya cadets 2a
divisió, infantil 2a divisió i aleví
promoció.
Descobert (+ reserva)

7 metres
Fusta o goma homologats
5 – 8 metres fondos
3 – 5 metres laterals
3 – 5 metres fondos
3 metres mínim lateral
Si
Si
Si (+ 1 recanvi)

7 metres
Opcional
3 metres mínim fondo i lateral

Si

Si

Si
Si
Si
Opcional (+ 1 persona)
Si (+ 1 persona)
3
6 per equip
Si (+2 cadires)
Opcional
3 (dutxa, WC,2 cadires, taula)
Si
Si a 1a sènior i fases finals

Si
Si
Recomanable
Si (+ 1 persona)
3
6 per equip
Si (+1 cadira)
3 (dutxa, WC, 2 cadires)
Si
-

3 metres mínim fondo i lateral
Si
Si
Si

2.6. Tarima Arbitral
La tarima arbitral haurà de ser una plataforma elevada, a poder ser regulable en alçada, estable,
segura i que no suposi perill per als equips. Aquesta tarima haurà de permetre a l’àrbitre una visió
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mínima de 50 cm per sobre la vora superior de la xarxa. Queden, per tant, excloses d’aquesta
definició les taules i els plints.
2.7. Marcadors
Els equips locals estan obligats a mantenir en funcionament el marcador electrònic i el marcador
on-line i han de designar a l’efecte la persona que assumirà aquesta tasca i que quedarà sota les
ordres directes del primer col·legiat, i haurà de complir les seves instruccions.
2.8. En cas de tenir marcador electrònic, tots els clubs han de disposar d’un marcador manual que
supleixi l’avaria del mateix i que garanteixi el seguiment total de les puntuacions. L’incompliment
d’aquesta norma dóna lloc a les sancions que es recullen en el present document.
2.9. Pilotes
A les competicions de la RFEVB, a excepció de que la normativa de la competició assenyali el
contrari, la pilota oficial és la MOLTEN V5M5000. Als campionats d’Espanya juvenil, cadet i infantil
la pilota oficial és la MOLTEN V5M4000.
2.10. A les competicions de la FCVB la pilota oficial és la WILSON I-Core bronce amb el logotip de la
FCVb.
2.11. L’equip local disposarà almenys de 3 pilotes oficials per al joc i un mínim de 7 pilotes oficials en
condicions per a l’escalfament de l’equip visitant.

3.

HORARIS OFICIALS DELS ENCONTRES
3.1. Quan hi hagi un desplaçament entre poblacions igual o inferior als 75 Km, quedarà autoritzat
fixar l’horari d’inici dels partits:
Competicions sèniors:
dissabte
de 16:00 a 21:00 hores
diumenge
de 09:00 a 18:00 hores
Competicions Júniors, Juvenils, Cadets i Infantils:
dissabte
de 09:00 a 21:00 hores
diumenge
de 09:00 a 18:00 hores
3.2. Si hi ha un desplaçament entre poblacions superior als 75 Km:
Competicions sèniors:
dissabte
de 16:00 a 20:00 hores
diumenge
de 10:00 a 18:00 hores
Competicions Júniors, Juvenils, Cadets:
dissabte
de 10:00 a 20:00 hores
diumenge
de 10:00 a 17:00 hores
Competicions infantils:
Dissabte
de 10:00 a 14:00 hores
Diumenge
de 10:00 a 17:00 hores
3.3. Si hi ha un desplaçament entre poblacions superior als 100 Km:
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Competicions infantils:
Dissabte
d’11:00 a 18:00 hores
Diumenge
d’11:00 a 17:00 hores
3.4. Els horaris infantils a més, han de preveure els horaris dels transports públics d’anada i tornada.
Per al càlcul de les distàncies quilomètriques s’utilitzarà com a referència la pàgina Web
www.guiacampsa.es
3.5. A totes les competicions es permet, amb acord per escrit d’ambdós equips, la celebració
d’encontres en divendres, els quals només comportaran dietes arbitrals si queden fora del
següent horari:
Divendres

de 16:00 a 21:00 hores

3.6. Queden excloses del cobrament de les dietes arbitrals totes les fases finals dels Campionats de
Catalunya. La FCVb podrà valorar com a requisit necessari per a l’organització d’un fase final
l’assumpció de les dietes alimentàries dels àrbitres sobretot en el cas de necessitat d’àrbitres de
diferents províncies.
3.7. Quan en una jornada el dissabte sigui festiu a Catalunya, per a les competicions sèniors es
consideraran com horaris oficials
Competicions sèniors:
dissabte

de 09:00 a 21:00 hores

Si hi ha un desplaçament entre poblacions superior als 75 Km:
dissabte

4.

de 10:00 a 20:00 hores

COMUNICACIÓ DELS HORARIS OFICIALS DELS ENCONTRES
4.1. Les comunicacions de fixació d’horaris d’encontres com a equip local s’han d’efectuar
obligatòriament, en el temps indicat, mitjançant el programa informàtic autoritzat per la FCVb.
4.2. En cas de controvèrsies o comunicacions d’horaris extraoficials l’únic correu oficial de
comunicació d’horaris serà horaris@fcvolei.cat.
4.3. Els clubs que, en formalitzar la seva inscripció, no facin constar dia i horari fixos per a tota una
competició han d’inserir el mateix al programa informàtic, amb una antelació mínima d’ 11 dies
(dimecres anterior i abans de les 12:00 hores) de la jornada corresponent, les dates i hores
previstes per a la celebració dels seus encontres.
4.4. Per a la comunicació improcedent o modificació d’horari del partit s’aplicaran les següents
sancions:
NO comunicació a les direccions o en el termini establert

15,00€

A més, segons el dia en què es realitzi la comunicació, serà afegida la següent sanció
complementària:
Comunicació entre els 8 i 6 dies anteriors
Comunicació entre els 5 i 4 dies anteriors

15,00€
25,00€
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Imposició d’horari pel Comitè de Competició
80,00€
desplaçament de l’equip contrari (en valor de 0,19 €/Km X 2 cotxes).

i

pagament

del

4.5. Un horari inserit passa a ser oficial a partir de les 12:00 dels 11 dies anteriors a la jornada. Les
variacions dels horaris oficialitzats estan sotmesos a les següents sancions i procediments:
Variació entre els 11 i els 6 dies anteriors
fins les 12’00 hores
Variació entre 6 dies anteriors a partir
de les 12’00 hores i els 2 dies anteriors
Variació el dia anterior

No suposa sanció
20,00 €
30,00 €

4.6. En qualsevol dels casos de modificació d’un horari oficial, es necessita la conformitat d’ambdós
clubs, que el nou horari compleixi la normativa i que sigui aprovat pel Comitè de Competició.
4.7. L’horari pels equips que el dimecres (4 dies abans de la jornada) a les 12:00 hores no ho hagin
facilitat es fixa d’ofici des de el Comitè Català de Competició, qui tindrà en compte els partits i
localitats d’altres partits que tinguessin els equips afectats, prioritzant com horari d’ofici el
diumenge a les 16:00 hores a la pista de joc de l’equip local.
4.8. En el cas de les competicions conjuntes l’horari d’ofici prioritari serà el Diumenge a les 16:00 i
18:00 hores a la pista de joc de l’equip local.
4.9. No s’admetran horaris d’inici d’encontres a la mateixa pista si no hi ha un marge mínim entre
ells d’1 hora i 45 minuts per a partits de les competicions catalanes; de 2 hores en cas de partits
de categoria nacional i del tercer partit consecutiu en cas de competicions Catalanes. En cas de
disposar de dues pistes en funcionament simultani el club proposant haurà d’especificar la
seqüència de partits per a cada pista.
4.10. En tots els casos, quan l’inici real de l’encontre estigui fora d’aquests horaris oficials, els equips
locals han de pagar a l’equip arbitral les dietes establertes a l’efecte, que igualment són
d’aplicació en els casos que es consideren i recullen en la circular informativa corresponent.
Quan l’inici d’un encontre fora de l’horari oficial sigui degut a l’equip visitant , aquest serà el
responsable d’abonar les dietes arbitrals corresponents.
4.11. Per poder jugar fora d’aquests horaris oficials o per disputar el partit en un altre jornada, serà
necessària la conformitat escrita d’ambdós equips, (mitjançant l’eina informàtica o el model
CTA-3), 11 dies abans (fins a les 12:00 hores) a la jornada en que es vol que tingui efectivitat
l’horari extraoficial.
4.12. Si l’acord d’ambdós clubs és posterior, serà el Comitè de Competició el que decideixi sobre la
seva celebració, sempre tenint en compte els criteris de força major que hagin motivat el canvi
d’horari o data i sense perjudici de l’aplicació de les sancions corresponents per retard en la
comunicació d’horari.

5.

AVANÇAMENT DE PARTITS
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5.1. La sol·licitud d’avançament dels partits requereix conformitat d’ambdós equips i aprovació per
part del Comitè de Competició de la FCVB. S’estableix una sanció econòmica de 15,00 € quan la
data de disputa del partit avançat sigui inferior a 5 dies des de la presentació de l’acord al
Comitè.

6.

AJORNAMENT DE PARTITS
6.1. Com a norma general no s’acceptaran els ajornaments de partits. Excepcionalment
s’estableixen les següents pautes per tal que el Comitè de Competició pugui valorar la petició
d’ajornament:
6.1.1.
En cas de competicions confeccionades amb les taules de dues voltes publicades a la web
de la FCVB, per als encontres de la primera volta no s’admetran ajornaments en dates posteriors a
l’inici de la segona volta (es a dir la data màxima es la primera jornada de la 2a volta). Pels partits de
la segona volta els ajornaments no podran ser posteriors a la penúltima jornada i no s’admetran
ajornaments a les dues darreres jornades de competició.
6.1.2.
En cas de competicions confeccionades amb les taules d’una sola volta, publicades a la
web de la FCVB, els ajornaments no podran ser posteriors a la penúltima jornada i no s’admetran
ajornaments a les dues darreres jornades de competició..
6.1.3.
A les competicions on estigui establerta una jornada especifica que determina una
classificació a una fase, campionat nacional o d’altres, els partits de les jornades prèvies no es
podran ajornar a una data posterior a aquesta. Si no es donessin aquestes condicions l‘Àrea
Tècnica de la FCVb haurà d’igualar les condicions de classificació per tots els participants.
6.1.4.
Per a casos particulars l’Àrea Tècnica podrà especificar a les planificacions els límits de les
dates d’ajornament sempre i que es realitzi i es publiqui a abans de l’inici de la competició. En cas
contrari (i si no fos d’aplicació el punt C) els calendaris es consideraran a una sola volta.
6.1.5.
Les propostes d’ajornament que s’ajustin escrupolosament als condicionants establerts
en aquest apartat, podran fer-se mitjançant sistema informàtic facilitat per la FCVB, seguint les
instruccions de sol·licitud i els terminis de resposta. L’aplaçament podrà ser acceptat o denegat per
l’àrea tècnica. Les sancions o penalitzacions corresponents a l’incompliment del procediment
especificat (veure formulari) s’aplicaran de manera automàtica.
6.1.6.
Les propostes d’ajornament fora de termini o rebutjades per l’Àrea Tècnica es podran
tornar a presentar amb l’imprès oficial CTA-3, amb les noves dates de celebració i la conformitat
dels dos clubs.
6.1.7.
Totes les peticions d’ajornament només tindran validesa amb l’acceptació de la petició
per part del Comitè de Competició.
6.1.8.
En competicions de segones fases, els grups de classificació que no determinen ni
ascensos ni descensos, s’acceptaran ajornaments de forma excepcional, com a molt tard fins a la
segona jornada posterior a la finalització de la competició. Sempre amb l’acord per escrit d’ambdós
equips i prèviament comunicat al correu corresponent.
6.2. Els clubs quedaran subjectes a les tarifes extres, que a l’efecte estan determinades, i al
pagament de les despeses de modificació.
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6.3. Els clubs podran demanar l’ajornament dels seus partits que coincideixin en data amb les
següents manifestacions esportives:
-

Participació en les competicions oficials de la Selecció Catalana.
Fases Finals dels Campionats de Catalunya, sempre en la seva categoria. En cas de la
categoria conjunta juvenil/cadet s’acceptarà si s’escau l’ajornament d’ambdós partits.
- Fases d’ascens a les competicions estatals
- Competicions estatals de superior categoria com la Superlliga Júnior, concentració de
selecció nacional, etc.
El fet de no sol·licitar un ajornament d’ofici implica l’acceptació de disputar el partit en el termini
establert pel calendari.
6.4. No s’entendran com a motiu de força major totes aquelles situacions derivades d’una manifesta
manca de previsió dels equips malgrat puguin adequar-se a algun condicionant exposat al punt
6.3

7.

CANVI D’INSTAL·LACIÓ
7.1. El canvi d’instal·lació de Joc, un cop oficialitzats els horaris, per a la disputa d’un partit, sempre
que no hi hagi cap variació ostensible de població (menys de 20 km població inicial), ni de dia ni
d’hora, i que s’hagi comunicat prèviament a la FCVb, no comporta cap sanció econòmica al club
sol·licitant. Malgrat això, serà responsabilitat de l’equip local comunicar i certificar davant la
FCVB que l’equip visitant te coneixement del canvi d’instal·lació per a la disputa del partit. La
federació oficialitzarà el canvi (i, per tant, adreçarà als àrbitres a la nova instal·lació) només amb
la certificació d’ambdues parts.

8.

PRESENTACIONS INCOMPLETES, NO PRESENTATS I RENÚNCIES
DEFINICIONS:
PRESENTACIÓ INCOMPLETA:

Presentació física en pista d’almenys 3 jugadors degudament
acreditats.

INCOMPAREIXENÇA:

Serà considerat equip no presentat o incompareixent aquell que
presenti menys de tres jugadors al partit, que no es presenti o
que avisi desprès de les 12:00 hores del divendres anterior a la
celebració del partit.

RENÚNCIA:

Es considerarà com a “renúncia al partit” aquells casos on els
equips comuniquin a la FCVB, abans de les 12:00 hores del
divendres anterior a la celebració del partit, la seva impossibilitat
a disputar l’encontre sense la presentació de cap documentació
que pugui acreditar una causa de força major a parer del Comitè
de Competició.

ACTUACIONS
8.1. En tots els casos cal aplicar, si el Comitè de Competició dictamina que NO hi ha causa justificada,
les sancions esportives i/o econòmiques que per aquest acte li corresponguin. Si el Comitè de
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Competició dictamina que hi ha causa justificada, i malgrat la possible disputa del partit amb
posterioritat, les possibles compensacions econòmiques derivades a tercers.
8.2. Si hi hagués un o més jugadors/es en pista degudament equipats, sense arribar al mínim de sis
exigits pel reglament, l’equip arbitral ha de fer una espera de cortesia de quinze minuts més a
partir de la presentació del primer jugador/a per tal que l’equip pugui quedar
reglamentàriament constituït i l’encontre es pugui disputar. Passat el termini de cortesia i no
completat l’equip, es declararà, amb totes les conseqüències, no presentat, i es deixarà
constància a l’acta de partit dels jugadors/es presents quan aquesta es tanqui per poder ser
traslladada al Comitè de Competició de la FCVB, que resoldrà sense que el col·legiat en
determini l’equip guanyador.
8.3. En el cas de que l’àrbitre rebi una comunicació de l’equip incomplet o no present avisant que té
un problema de força major en el desplaçament, excepcionalment aquest equip podrà tenir un
termini màxim de 1 hora sobre l’hora fixada per al inici de l’encontre, una vegada confirmat que
amb aquest retard es podria celebrar l’encontre. Aquesta comunicació telefònica és aplicable
també a l’equip arbitral en el cas de què aquest es retardi en l’arribada al partit, restant obligats
els equips a realitzar l’espera de cortesia. Si el partit hagués de començar fora de l’horari oficial
per causes imputables a l’àrbitre, aquest no tindrà dret al cobrament de dietes, sense perjudici
de les sancions disciplinàries i/o econòmiques que hi corresponguin.
8.4. En el cas de què el retard de l’àrbitre, sigui imputable a un partit federat anterior de voleibol, i
es generessin dietes per retard en l’inici de l’encontre, aquestes aniran a càrrec de la FCVB.
8.5. La manca injustificada d’espera a un àrbitre en un partit, sempre que aquest o la pròpia CTARJ
hagin advertit als equips del retard, serà considerada com a incompareixença.
8.6. Si tancada l’acta de partit es completés l’equip no presentat o aparegués l’equip declarat com a
tal, el col·legiat (si encara és a la pista) haurà de deixar-ne constància expressa a l’acta de partit
de l’hora d’arribada i dels motius exposats per l’equip per a una millor informació al Comitè de
Competició. Dins de les 48 hores següents, l’equip infractor haurà de presentar davant de
l’esmentat Comitè un informe complementari en plec de descàrrec, acompanyat de la
documentació acreditativa oficial que justifiqui les causes del retard. S’entén per documentació
acreditativa oficial aquella estesa per organismes oficials (Mossos d’esquadra, Policia, Creu Roja,
Protecció Civil, Ajuntament, etc.). Si el club no exerceix aquest dret, es considerarà evacuat el
tràmit d’audiència i el Comitè resoldrà.
8.7. No es pot declarar no presentat cap equip (competicions de la FCVB) si, encara que passada
l’hora oficial fixada per al inici de l’encontre, la pista no està disponible, ja que és anterior la pista
no disponible a la no presentació. Per això el col·legiat ha d’anotar ambdues incidències en l’acta
de partit per aquest ordre.
8.8. Quan l’acta de partit no reflecteixi els motius reals del retard en el inici dels encontres, la sanció
corresponent recaurà sobre el col·legiat principal.

SANCIONS
9.

INCOMPAREIXENÇA:
9
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9.1. La sanció esportiva a aplicar serà la pèrdua del partit pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0),
restant-li un punt a la classificació.
9.2. La sanció econòmica es composa de dues parts, una fixa i l’altra variable.
Part fixa:
Primera incompareixença
Segona incompareixença
Tercera incompareixença

SÈNIORS
220,00 €
280,00 €
370,00 €

Júnior, Juvenil, cadet, infantil
130,00 €
160,00 €
190,00 €

Part Variable:
Quan la infracció sigui comesa per l’equip local, aquest haurà de pagar a l’equip desplaçat, per
tal de cobrir les seves despeses, la quantitat resultant d’aplicar la següent formula:
0,19 €/Km. (anada i tornada) per cotxe desplaçat
(s’entén que per cotxe hi haurà un mínim de 4 persones, amb presència física i inscrits a l’acta
oficial del partit)
9.3. Quan la infracció sigui comesa per l’equip visitant, aquest haurà d’abonar a l’equip local la
quantitat equivalent al 100 % de l’import del rebut arbitral sencer més les despeses derivades de
la disposició de pista, prèvia acreditació documental de la despesa.
9.4. Si en qualsevol cas, es jugués el partit per decisió del Comitè de Competició i després de la
tramitació del pertinent procediment disciplinari, l’equip causant de la seva celebració haurà de
pagar el 100 % del rebut arbitral corresponent en aquell partit, així com, si de cas, l’import del
lloguer de la instal·lació, prèvia acreditació documental.
9.5. En el cas de la categoria aleví, la part fixa de la sanció econòmica per incompareixença serà de
30,00 €.

10.

RENÚNCIA:
10.1. La sanció esportiva a aplicar serà la pèrdua del partit pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0),
restant-li un punt a la classificació.
10.2. La sanció econòmica es composa de dues parts, una fixa i l’altra variable:
Part fixa:
Primera incompareixença
Segona incompareixença
Tercera incompareixença

SÈNIORS
130,00 €
180,00 €
245,00 €

Júnior, Juvenil, cadet, infantil
65,00 €
90,00 €
115,00 €

Part Variable:
Barem calculat en funció de la distància del desplaçament i amb la següent formula:
0,19 €/Km entre poblacions X 2(anada i tornada) per 2 cotxes desplaçats
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11.

PRESENTACIÓ INCOMPLETA:
11.1. La sanció esportiva a aplicar serà la pèrdua del partit pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0),
restant-li un punt a la classificació.
11.2. La sanció econòmica serà el resultat de les següents condicions:
Quan la infracció sigui comesa per l’equip local, aquest haurà de pagar a l’equip desplaçat, per tal
de cobrir les seves despeses, la quantitat resultant d’aplicar la següent formula:
0,19 €/Km. (anada i tornada) per cotxe desplaçat
(s’entén que per cotxe hi haurà un mínim de 4 persones, amb presència física i inscrits a l’acta oficial
del partit)
11.3. Quan la infracció sigui comesa per l’equip visitant, aquest haurà d’abonar a l’equip local la
quantitat equivalent al 100 % de l’import del rebut arbitral sencer més les despeses derivades de
la disposició de pista, prèvia acreditació documental de la despesa.
11.4. Si en qualsevol cas, es jugués el partit per decisió del Comitè de Competició i després de la
tramitació del pertinent procediment disciplinari, l’equip causant de la seva celebració haurà de
pagar el 100 % del rebut arbitral corresponent en aquell partit, així com, si de cas, l’import del
lloguer de la instal·lació, prèvia acreditació documental de la despesa.
11.5. A la tercera infracció, sumant incompareixença, renúncia a partits o presentació incompleta,
s’aplicarà la desqualificació de la competició de l’equip corresponent a més de les sancions
previstes per renúncia/retirada d’equip un cop començada la competició.

12.

INCOMPAREIXENÇA ARBITRAL
12.1. Quan la incompareixença no justificada a un encontre sigui comesa per l’equip arbitral, es
sancionarà a l’infractor amb la privació de la llicència federativa de 2 a 24 jornades i/o a
l’abonament d’una sanció econòmica fins al màxim de l’import de la tarifa arbitral del col·legiat
incompareixent.
12.2. L'import de sanció que se li apliqui a l'àrbitre per aquest concepte, serà abonat a l'equip local, o
a l'equip que assumeixi el rebut arbitral

13.

COMUNICACIÓ DE RESULTATS
13.1. En el marc de la FCVB, el primer àrbitre del partit està obligat, a comunicar el resultat de
l’encontre (inclosos els resultats parcials dels sets) en el menor temps possible i abans de les
20:00 hores de diumenge (en jornada de cap de setmana); o abans de les 10:00 hores del
següent dia hàbil a la disputa del partit (en jornada entre setmana), mitjançant els sistemes
informàtics indicats per la FCVb.
13.2. En el cas de fases finals els resultats hauran de ser transmesos al finalitzar el partit, amb un
marge màxim d’una hora del tancament de l’acta.
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13.3. L’incompliment d’aquesta norma comporta una sanció econòmica de 15,00 € per cada resultat
no comunicat en els terminis establerts, considerant la comunicació incompleta com a NO
comunicació a efectes de sanció.

14.

ACTUACIONS COMISSIÓ TÉCNICA D’ARBITRATGE
14.1. A l’àmbit de les Competicions Catalanes, tots els àrbitres amb llicència en vigor, tenen
l’autorització de la Federació Catalana per a poder subscriure la corresponent autorització
federativa com a jugador/a, entrenador/a i/o auxiliar d’un equip.
14.2. Aquest fet fa que no hi hagi limitació en les designacions arbitrals de cap tipus, per la vinculació
esportiva o de qualsevol altra índole de l’àrbitre amb la competició o els clubs.
14.3. Sense perjudici de l’anterior, la FCVB evitarà al màxim possible la designació d’àrbitres amb
vinculació amb algun dels clubs que participin a l’encontre.
14.4. Tots els Clubs poden sol·licitar en qualsevol partit l’actuació d’àrbitres neutrals, seguint les
normes de la RFEVB a l’efecte.
14.5. Els partits seran dirigits segons el següent ordre de prioritat:
Les designacions que tinguin lloc en territori de la CTARJ– FCVb es faran sempre que sigui possible
amb l’ordre de prioritat següent, i amb el màxim d’àrbitres per partit que s’indica a continuació:
Primer nivell de prioritat:
- Superliga: Anotador/a electrònic i dos jutges de línia (Quatre en partits televisats i playoff)
- Superliga 2: segon àrbitre i anotador/a electrònic
- 1a Div. Nacional: 1r àrbitre, 2n àrbitre i anotador/a
- 1a Div. Catalana: 1r àrbitre, 2n àrbitre/anotador/a
- 1a Div. Júnior: 1r àrbitre, 2n àrbitre / anotador/a
- 1a Div. Juvenil: 1r àrbitre, 2n àrbitre / anotador/a
- 1a Div. Cadet: 1r àrbitre, 2n àrbitre / anotador/a
- 1a Div. Infantil: 1 àrbitre.
Segon nivell de prioritat (un cop designades les categories anteriors):
- 2ª Div. Catalana: 1r àrbitre i 2n àrbitre/anotador
- 2ª Div. Juvenil: 1r àrbitre i 2n àrbitre/anotador
- 2ª Div. Cadet: 1r àrbitre i 2n àrbitre/anotador
Tercer nivell de prioritat (un cop designades les categories anteriors):
- Resta de competicions: 1 àrbitre (o cap).
14.6. Les designacions seran remeses setmanalment des del sistema informàtic de la FCVB i es
realitzaran respectant la disponibilitat que els àrbitres entreguen setmanalment. La renúncia
d’una designació en un màxim d’un dia després de la publicació d’aquesta serà sancionada amb
5,00 € per partit renunciat. Qualsevol renuncia posterior serà sancionada amb 10,00 € per partit
renunciat. Una renuncia realitzada amb posterioritat al divendres a les 16:00 de la tarda serà
tractada com una incompareixença arbitral.
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14.7. L’actualització / comunicació de la disponibilitat fora del termini establert (dilluns abans de les
20.00 hores), serà sancionada amb 5,00 € per franja horària (dissabte matí, dissabte tarda,...).
14.8. Els àrbitres han de vestir l’uniforme oficial de la CTARJ per dirigir encontres oficials. La manca
d’uniformitat serà sancionada amb 30,00 €.
14.9. Els partits que quedin sense àrbitre hauran de ser comunicats als equips implicats i aquests
decidiran si juguen o no. En cas que decideixin no jugar, l’encontre s’haurà d’aplaçar.
14.10. En el cas que el fet de respectar aquest ordre de prioritats provoqui que hi hagi un alt
nombre de partits sense àrbitre, es traurà un àrbitre dels partits amb tres.
14.11. Si un cop fetes les designacions respectant aquest ordre, queden àrbitres sense partit, NO
s’emplenaran partits de dos àrbitres amb un tercer àrbitre ni partits d’un àrbitre amb dos o tres.
Els àrbitres no designats descansaran en la jornada corresponent.
14.12. La FCVb remetrà setmanalment al Club, la despesa corresponent als drets arbitrals dels
partits que hagi tingut en la jornada de competició. El pagament dels arbitratges es farà sempre
un cop rebuda la liquidació emesa per la Federació i abans del cap de setmana següent a la
recepció. En cas d’incompliment, el Comitè de Competició podrà resoldre amb la pèrdua dels
partits així com la suspensió de competició de tots els equips del club fins a la liquidació dels
imports pendents. S’entén com a document de reclamació de pagament la tramesa de l’albarà
setmanal amb els imports dels partits corresponents.
14.13. Els clubs que desitgin aportar un anotador als partits que juguin com a local, hauran de
notificar-ho per escrit a la Federació. Per a que el Club pugui exercir aquesta opció, aquests
anotadors del Club, hauran de complir les condicions establertes per la CTARJ de la FCVB
(realització del curs pertinent i d’altres, regulats a la normativa existent a l’efecte).
14.14. La CTARJ de la FCVB podrà aplicar entre els seus col·legiats les normatives d’ús intern que li
siguin pròpies, sempre que estiguin en vigor, reglamentàriament aprovades i siguin conegudes
pels col·legiats abans de la imposició de la sanció, amb total independència de les que per raó de
competència poguessin correspondre al Comitè de Competició. En cap cas un col·legiat pot ser
sancionat per dues vies diferents per una mateixa falta.
14.15. Contra les resolucions disciplinàries de la CTARJ els col·legiats poden interposar recurs
d’alçada davant del Comitè de Competició de la FCVB, que resoldrà a la seva primera reunió.
Aquest recurs suspèn els acords emesos per la CTARJ fins a la resolució definitiva.

15.

ACTA DE PARTIT
15.1. És el document oficial que dóna validesa al resultat i fets ocorreguts en un encontre de voleibol.
Ha de ser emplenada per l’equip arbitral, amb les inscripcions que s’han fet en els 35 minuts
anteriors al inici de l’encontre, i han d’estar-hi conformes els capitans d’ambdós equips, que així
mateix estan expressament obligats a signar-la abans del inici de l’encontre, així com al final del
mateix.
15.2. Quan els capitans entenguin que hi ha alguna causa que justifiqui incloure la seva protesta o
adjuntar-hi un informe annex (que ha de ser tramès al Comitè de Competició de la FCVB en el
decurs de les 48 hores següents a la celebració de l’encontre), hauran de signar sota protesta,
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però en cap moment podran negar-se a la signatura, fet que comportaria l’aplicació de les
sancions reglamentàriament establertes.
15.3. Abans de començar els partits, els àrbitres hauran de complir les obligacions que se’ls imposa
als reglaments, relatives a la inspecció del terreny de joc i annexes, pilotes, etc…
15.4. Comprovaran també la identitat dels jugadors que s’han d’inscriure a l’acta, seguint el
procediment previst als reglaments, actuant en conseqüència en els casos de manca de
presentació dels documents d’identificació necessaris. Tots aquests documents s’hauran
d’adjuntar a l’acta. L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà una amonestació o la
privació de llicència federativa d’una a tres jornades i/o una sanció econòmica de 10,00 €.
15.5. En el marc d’actuació de la FCVB l’acta de partit ha de correspondre al model oficial de la FCVB
per a totes les competicions federades.
15.6. Les actes dels encontres s’han de penjar en format digital, i mitjançant el sistema informàtic
proporcionat per la FCVb, al programa de classificació abans de les 12:00 hores del primer dia
hàbil següent a la celebració de l’encontre. L’incompliment d’aquesta norma comporta una
sanció pel col·legiat principal equivalent al 20% del valor del seus honoraris pel primer dia que
passi sense haver-ne fet el lliurament a la CTARJ corresponent, i el 2% diari per a la resta de dies
d’incompliment. La documentació adjunta a l’acta de l’encontre s’ha d’enviar en format digital al
correu actes@fcvolei.cat abans de les 12:00 hores del dilluns següent a la celebració de
l’encontre.
15.7. Les actes il·legibles per falta de resolució del format digital o no correctament penjades a la
Web es consideraran com a NO comunicades a efectes de la sanció
15.8. Les actes dels encontres no celebrats per diferents motius (incompareixença, equips
incomplets, suspensions, etc...) han d’estar en possessió de la CTARJ de la seu central abans de
les 12:00 hores del següent dia laborable a la seva celebració. Per complir amb aquest requisit a
més d'utilitzar els sistemes habituals per remetre l'acta al sistema, el primer àrbitre de l'encontre
haurà de remetre còpia d'aquesta per correu electrònic a ctarj@fcvolei.cat. El no compliment
d'aquesta obligació es considerarà com acta no entregada.
15.9. Com a norma excepcional, totes les actes dels encontres i la documentació que amb elles s’ha
d’adjuntar (o copia digital), dels partits que es juguin en dimarts, han de trobar-se en poder de la
CTARJ abans de les 12:00 hores del dia següent a la celebració de l’encontre (dimecres).

16.

ÒRGANS JURISDICCIONALS
16.1. El Comitè de Competició s’ha de reunir en sessió ordinària, com a molt tard el dimecres de cada
setmana, per a l’estudi i resolució de les actes que correspongui.
16.2. Segons les necessitats de les pròpies competicions, i amb caràcter extraordinari, el Comitè es
podrà reunir quan ho consideri adient.
16.3. Contra les seves resolucions es pot elevar el recurs d’alçada que estableixi la reglamentació del
Comitè d’Apel·lació, en els terminis que les actes del Comitè de Competició determinin.
16.4. El Comitè de Competició, en el desenvolupament de la seva tasca i quan acordi la incoació d’un
expedient informatiu, podrà requerir a l’àrbitre de l’encontre per tal que aquest aporti el
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corresponent informe arbitral. La falta de resposta per part del col·legiat al requeriment
formulat, comportarà la privació de llicència federativa d’un mes a dos anys i/o una sanció
econòmica de 10,00 €.
16.5. La interposició d’un recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la FCVB no suspèn la executabilitat
de la resolució del Comitè de Competició. La suspensió cautelar de la sanció ha de ser demanada
de manera expressa i ha de ser acceptada pel Comitè d’Apel·lació.
16.6. El termini de presentació de les reclamacions davant el Comitè de Competició és de tres dies
hàbils, des de la celebració de l’encontre.

17.

INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT
17.1. Per a tots els casos no considerats al Reglament de Competició 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.

ADAPTACIONS COVID-19
18.

COMPLEMENTS TÈCNICS (Punt 2)
18.1. S’inclouen com a requisits tècnics els elements de protecció COVID previstos per al PROTOCOL
SANITARI INICI TEMPORADA 2021/22.

18.2. Els elements establerts son:
-

Material per a la desinfecció prèvia als encontres dels elements de joc (esprai, etc...)

-

Gel hidroalcohòlic

18.3. La manca d’aquests elements COVID-19 per part de l’entitat local significarà la pèrdua de
l’encontre per part d’aquesta. La sanció tipificada per aquesta falta serà equivalent a no presentar-se a
l’encontre.

19.

HORARIS DELS PARTITS (Punt 4.10)
19.1. Es recomana que els marges mínims entre partits a les obligacions de desinfecció de les pistes
previstes pel PROTOCOL SANITARI INICI TEMPORADA en 2 hores per a partits de les competicions
catalanes i 2 hores 30 minuts en cas de partits de categoria nacional i del tercer partit consecutiu en
cas de competicions Catalanes.

20.

AJORNAMENTS DE PARTITS (Punt 6)
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20.1. En tots els casos de necessitat d’aplaçament per confinament temporal, manca de disponibilitat
de les instal·lacions o altres incidències produïdes pel COVID-19 i/o tipificades al PROTOCOL SANITARI
INICI TEMPORADA 2021/22, es flexibilitzaran les acceptacions dels ajornaments.

20.2. Horaris d’ajornament. S'establiran uns horaris d’atenció des de la FCVB per incidències COVID
relacionades amb la competició del cap de setmana. La incidència sobre la qual no s'informi en aquest
horari i no hagi estat traslladada prèviament, lògicament, no serà contemplada.
3.2.1 Horari d’oficina de dilluns a dijous jornada completa, i divendres de 10:30 h. a 13:30h.
3.2.2 Divendres: de 16 h. a 19 h.
3.2.3 Dissabte: de 11 h. a 14 h.

20.3. Es considerarà les absències relacionades amb positius per COVID-19 com a causa de força
major.

20.4. Davant la impossibilitat de classificar totes les casuístiques, els casos seran avaluats
individualment pel Comitè Català de Competició.
20.5.El Comitè avaluarà cada situació tenint en compte la documentació presentada i el seguiment de
cada entitat de tots els protocols publicats per la FCVB, així com l’eficiència en la comunicació
per part de l’entitat afectada. Aquest últim criteri serà el més rellevant en relació a l’aplicació o
no de la part econòmica de la sanció corresponent.

21.

PRESENTACIONS INCOMPLETES, NO PRESENTATS I RENÚNCIES (Punt 8)
21.1. En cap cas, la situació de confinament parcial o temporal, aïllament preventiu o la detecció d’un
positiu, serà considerat automàticament com a causa justificada de renúncia o incompareixença a un
partit, si no ha estat comunicada anteriorment i documentada per la part interessada.

21.2. El Comitè de Competició dictaminarà per cada cas si la situació justifica el comportament dels
equips o si s’apliquen les sancions corresponents. Ho farà tenint en compte la documentació
presentada, el seguiment de cada entitat de tots els protocols publicats per la FCVB, així com
l’eficiència en la comunicació per part de l’entitat afectada. Aquesta últim criteri serà el més rellevant
en relació a l’aplicació o no de la part econòmica de la sanció corresponent.

22.

SEGUIMENT DELS PROTOCOLS DE PARTIT COVID-19 (Protocol Sanitari Inici Temporada)
22.1. La manca de seguiment per part d’algun dels equips que disputin un partit dels protocols
d’higiene COVID-19 serà considerat com a falta molt greu. L’àrbitre de l’encontre aturarà el partit, o no
l’iniciarà, si algun dels equips es nega a complir amb els protocols. La sanció tipificada per aquesta falta
serà la equivalent a no presentar-se a l’encontre.
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