Lliga Territorial
de Vòlei
Categories convocades:
PREBENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, CADET I JUVENIL-JÚNIOR

NORMATIVA GENERAL

VÒLEI 2018 – 2019
1.- Categories convocades
Prebenjamí:
Benjamí:
Aleví:
Infantil:
Cadet:
Juvenil:

nascuts/des els anys 2011 i 2012
nascuts/des els anys 2009 i 2010
nascuts/des els anys 2007 i 2008
nascuts/des els anys 2005 i 2006
nascuts/des els anys 2003 i 2004
nascuts/des els anys 2001 i 2002

2.- Condicions de participació
La participació està oberta a tothom, els equips podran ser mixtes.
Per poder prendre part de la competició, tots els esportistes i personal tècnic inscrit han d’estar en
possessió de la llicència esportiva emesa pel seu Consell Esportiu d’origen. La llicència cal presentar-la a
l’organització abans de cada partit.
Els esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de naixement, amb les
següents excepcions:
a) La participació d’esportistes en una categoria immediatament superior amb prèvia presentació de
l’autorització paterna al comitè organitzador.
b) En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories inferiors a la
que els hi correspon, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat de l’autorització paterna al
comitè organitzador.
3.- Competicions i calendari de la Lliga
Formació Tutors/es de Joc → 15 de setembre de 2018 (inicial) i 29 desembre de 2018 (seguiment)
Lliga Territorial → d’octubre de 2018 a maig de 2019
 Competició prebenjamí i benjamí: format trobada, cada equip participant serà anfitrió en una de les
competicions. Inici novembre.
 Competició aleví, infantil, cadet i juvenil-júnior: format lliga (cada 2 setmanes, aprox.). Inici octubre.
Jocs Emporion → 17, 18 i 19 de maig de 2019 (Pendent de confirmació)
Final Nacional de Catalunya → 25 i 26 de maig de 2019 (Pendent de confirmació)

4.- Inscripcions
Les inscripcions es formalitzaran mitjançant el corresponent full d’inscripció al Consell Esportiu d’origen,
entre el dilluns 27 d’agost i el dijous 13 de setembre. Pel prebenjamins i benjamins, el termini
finalitzarà el dijous 27 de setembre.
Juntament amb la inscripció dels equips, s’hauran d’inscriure, com a mínim, el nombre de Tutors de Joc
segons els barems estipulats a continuació, per tal de cobrir els arbitratges com a equip local:
1 o 2 equips inscrits

2 Tutors de Joc

3 o més equips inscrits

3 Tutors de Joc

Per fer efectiva la inscripció, caldrà presentar el formulari d’inscripció degudament complimentat, acollintse a la totalitat de la normativa de la Lliga, així com el comprovant de pagament pertinent. L’incompliment
de qualsevol d’aquests requisits suposarà la invalidació de la inscripció.

5.- Preus
La quota d’inscripció a la competició és de 120,00€ per equip.
La inscripció dels Tutors de Joc tindrà un cost de 20,00€. Aquest preu inclourà la inscripció, la formació
inicial i una formació de seguiment, la llicència esportiva i l’equipació.
Les llicències tindran un preu de 9€ per esportista i 18€ per personal tècnic.
6.- Escola de Tutors de Joc
L’Escola de Tutors de Joc és una formació en l’arbitratge pedagògic per les lligues escolars que organitzen
els Consells Esportius de Girona, adreçada a escolars majors de 14 anys.
El programa pretén introduir els i les joves a tutoritzar els partits, servint com a guia de joc pels jugadors,
donant un caire educatiu i pedagògic a les nostres competicions. Aquesta formació és bàsica per la figura
de Tutor de Joc i la seva iniciació en el món arbitral.
Per aquest 2018-2019, per a l’Escola de Tutors de Joc es portaran a terme les següents actuacions:

 FORMACIÓ INICIAL
o Dissabte,15 de setembre de 2018, (lloc pendent de confirmar)
o De 9 a 14 hores
o Continguts: valors en l'esport, normativa tècnica, targeta verda i elaboració d’actes
 FORMACIÓ DE SEGUIMENT
o Dissabte,29 de desembre de 2018, (lloc pendent de confirmar)
o De 9 a 14 hores
o Continguts: valors en l'esport, normativa tècnica i millores reglament.
7.- Arbitratges
L’arbitratge de cada partit anirà a càrrec de l’equip local mitjançant els Tutors de Joc formats de la mateixa
entitat, per evitar desplaçaments. L’equip local pagarà el Tutor de Joc al finalitzar cada partit. El cost de
l’arbitratge per cada partit es recomana que sigui de 15,00€, posant en valor la formació i el compromís
pres per part dels Tutors de Joc. Aquesta despesa l’assumirà l’equip local.
Davant la impossibilitat de cobrir l’arbitratge amb els Tutors de Joc de l’equip local, aquest podrà contactar
amb l’equip visitant per si pot desplaçar-se amb un Tutor de Joc seu. Malgrat això, l’obligació per cobrir
l’arbitratge sempre recaurà sobre l’equip local.
Els resultats s’entraran a l’aplicació informàtica Playoff, amb l’accés que tindrà cada entitat.
8.- Targeta verda
Amb l’objectiu de reconèixer les accions positives dels esportistes i tècnics en relació a les diferents
situacions de partit, a l’equip contrari o al Tutor de Joc, s’utilitzarà la targeta verda en tots els partits de les
Lligues. Els Tutors de Joc seran els encarregats d’emprar-la i anotar el còmput total a l’acta, perquè
l’organització faci el seguiment de la classificació per valors.
Al finalitzar les Lligues, en el marc dels Jocs Emporion, se celebrarà la Gala Valors en Acció on es premiaran
els equips amb més targetes verdes.
El funcionament de la Targeta Verda, quedarà detallada segons l’Annex 1.
9.- Modificacions i/o ajornaments
Davant una modificació horària o ajornament de partit, caldrà que l’equip sol·licitant del canvi utilitzi la
plataforma informàtica per fer la gestió dels canvis i rebi la confirmació de l’equip afectat a través de la
mateixa.
Pel bon funcionament i gestió per part de totes les entitats, tots els canvis realitzats abans del dijous de la
mateixa setmana de la disputa del partit, no tindran cap cost. Els canvis realitzats fora d’aquest termini
comportaran una sanció de 10€.

10.- Incompareixences
Els enfrontaments hauran de començar a l’hora assenyalada als calendaris de la Lliga. La incompareixença
passats 15 minuts de l’hora estipulada, suposarà la pèrdua del partit per 3-0.
11.- Retirada de la competició
En cas de que un equip es retiri de la Lliga abans d’iniciar la competició, una vegada confeccionats els
calendaris, es retornarà el 50% de la inscripció. Si la retirada es dóna un cop iniciades les Lligues, la
inscripció no es retornarà. En cap dels dos casos anteriors, es retornaran les despeses generades per les
llicències esportives
.
12.- Trobades prebenjamí i benjamí
La participació en les trobades de minivòlei prebenjamí i benjamí comportarà l'organització de com a mínim
una jornada a la vostra instal·lació.
13.- Normativa tècnica
La normativa tècnica es regirà segons la publicada per la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC)
pel curs 2018-2019.

