FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat

Les Jonqueres, 16 5è C
08003 BARCELONA
Tel: 93.268 41 77
Fax: 93.268 23 36

LLIGA VETERANS
Temporada 2017/18
1.

PARTICIPANTS:

Podran participar a aquesta competició tots els jugadors i jugadores que estiguin interessats en
una competició amb un caure lúdic/amateur i de caràcter mixt. Es podran inscriure sense
limitacions jugadors/es que hagin tingut anteriorment llicència federada o que tinguin un nivell de
joc suficient per ser considerats “Veterans” d’aquest esport.
2.

INSCRIPCIONS I LLICÈNCIES

Cada equip podrà tramitar fins a 18 fitxes de jugadors/es amb la limitació d’alineació en cada
partit d’un màxim de 12 jugadors/es. El preu de la tramitació de la llicència, que inclou
assegurança esportiva amb cobertura complerta, inscripció i drets de participació, es de 23,00€
per jugador/a.
3.

ENTRENADORS:

No es precisa cap titulació pels entrenadors que vulguin dirigir l’equip durant la competició però,
en aquestos casos, nomes el capità de l’equip podrà dirigir-se a l’àrbitre.
La llicència pels entrenadors/es, delegats/es, serà la prevista per les tarifes FCVb de la temporada.
4.

ARBITRATGES

Una vegada comunicat l’horari del partit, la FCVb designarà l’àrbitre del partit que es presentarà a
dirigir el partit en el lloc i data fixada. La FCVb reclamarà, mitjançant facturació a l’equip local, les
despeses d’arbitratges generades que es quantifiquen en 24,00 € que inclouen tant arbitratge com
desplaçament del col·legiat.
5.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

5.1 Alineació equip:
Es permetrà l’alineació simultània en joc d’un màxim de 4 jugadors del mateix sexe i podran
participar lliurement, sense limitació de canvis, tots els jugadors disponibles al llarg del partit. El
jugador que sigui substituït durat un set podrà tornar al camp nomes en la posició del jugador
que l’ha substituït.
5.2 Horaris dels partits:
La FCVb estableix un calendari de competició que penjarà a la seva WEB en l’apartat de
competicions. L’equip que apareix com a local haurà de comunicar a la FCVB (horaris@fcvolei.cat)
l’horari i el lloc del partit amb un mínim d’11 dies abans de la data fixada.
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La data es posarà al calendari de la WEB la setmana abans del partit i l’equip visitant es
considerarà informat, sent doncs la pàgina web de la FCVb l’eina comuna per a consultar els
temes d’horaris. En el mateix apartat de la pagina WEB, per tots els equips participants, estaran
disponible les dades del Delegat de cada equip, horaris, resultats, classificacions, etc.
Els equips que no estiguin conformes amb les dates i/o horaris establerts podran acordar amb
l’equip contrari un canvi de data i/o horari amb una limitació en aplaçament de tres setmanes de
la data fixada de celebració de l’encontre. S’acceptarà qualsevol horari de competició fixat, abans
de la data marcada, amb la conformitat de l’equip contrari.
Si no es rep cap comunicació de l’equip que actuï com a local al dilluns de la setmana
corresponent a la data de l’encontre la CTARJ de la FCVb posarà un horari d’ofici
independentment de la disponibilitat de l’equip local i visitant.
En el cas que els equips no es posin d’acord per a la celebració de l’encontre en els terminis fixats
el partit es donarà per perdut als dos equips sancionant-los amb l’import corresponent a la tarifa
arbitral del partit.
SI un equip que per qualsevol motiu no pugui disputar un encontre, té la possibilitat de renunciar
al partit. La renuncia donarà la victòria a l’equip contrari amb la màxima puntuació i no s’aplicarà
cap sanció econòmica a l’equip renunciant.
La renuncia s’haurà de comunicar a la FCVb mitjançant els correus electrònics
competicions@fcvolei.cat i ctarj@fcvolei.cat com a mínim 2 dies abans de la data de competició.
5.3

Pista de joc:
La pista de joc haurà de ser coberta i tancada. No obstant es possible, amb consentiment del
contrari, utilitzar instal·lacions que no reuneixin aquests requisits.

5.4

Xarxa
La xarxa es situarà a una altura de 237 cm.

5.5

Pilota de Joc

La competició màster es disputarà amb la pilota oficial WILSON I-CORE Bronce amb logotip de la
FCVb.
5.6

Uniformitat

Tots els components d’un equip hauran de dur obligatòriament samarretes d’un mateix color i
disseny amb una numeració de l’1 al 99.
5.7

Reglament de competició

S’aplicaran les normes de competició del voleibol adaptades a les exigències de la categoria. Els
àrbitres designats per la CTARJ tenen la disposició de suavitzar la interpretació de les faltes
tècniques com les retencions, dobles o invasions per afavorir la continuïtat del joc.
5.8

Criteris de composició de la competició:
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La competició s’adaptarà al format d’un partit cada 15 dies amb una primera fase d’anada i
tornada, i una reagrupació per nivell/categoria en la segona fase o fase final.
El sistema de competició es determinarà una vegada hagi finalitzat el procés d’inscripció i en
funció del número d’equips inscrits.
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