FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è-C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE VÒLEI
PLATJA DE L’ESTACIÓ DEL NORD
TEMPORADA 2018/19
Article 1. Àmbit d’aplicació
El present document serveix per regular el sistema d’admissió d’esportistes federats per a fer ús
de les instal·lacions de vòlei platja de l’Estació del Nord, de les quals és preferent beneficiaria la
FCVB, per acord amb la UFEC.
Tots els esportistes que vulguin participar en aquest procés hauran de llegir la següent normativa.
La normativa serà vigent durant la temporada 2018/19 i tots els compromisos adquirits seran
anul·lats al començament de la temporada 2019/20 (16/09/2019)
Article 2. Bon comportament general
El comportament dels esportistes durant la realització dels entrenaments, tant dins com fora de la
pista, haurà de ser d'exemplar reflex dels valors esportius. S’hauran d'evitar les actituds i
conductes agressives, antiesportives o antisocials.
Article 3. Accés a les instal·lacions
-Per tenir dret a sol·licitar un horari d’ús a les instal·lacions, tots el membres d’un grup sol·licitant
hauran d’estar en possessió de Llicència Premium de Vòlei Platja expedida per la FCVb per la
temporada 2018/19.
-Els grups estaran formats entre 4 i 8 persones.
-Per tenir accés al recinte cada membre haurà d’adquirir un carnet de restricció de temps, segons
els horaris adjudicats*1
Article 4. Incorrecta utilització de instal·lacions o equipament
Els esportistes no faran malbé els elements de l’equipament esportiu de la pista, inclosa la sorra o
els accessoris, durant la pràctica esportiva.
Per al propòsit d'aquest Article, s'entén com a incorrecta utilització la intencionada o violenta
destrucció, deteriorament excessiu, dany o perjudici dels elements que composen el recinte de
voleibol i l’espai del voltant.
Article 5. Manteniment de la sorra
Després de cada sessió d’entrenament, i dins del seu temps d’ús, els esportistes hauran
d’anivellar mínimament la pista arrossegant sorra des de el perímetre del requadre cap a l’interior.
Article 6. Material esportiu
El material esportiu per a la pràctica de l’activitat i/o entrenaments serà aportada per cadascun
dels grups d’entrenament de forma particular. En cas de necessitat expressa de material d’algun
dels grups sol·licitants de les instal·lacions, contactar via correu electrònic a voleiplatja@fcvolei.cat.
*1: La fixació i regulació sobre el cost del carnet de control d’entrades i sortides recaurà sobre
l’estació del Nord.

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

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è-C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

Article 7. Mal ús dels vestidors
Desprès de cada sessió d’entrenament, i abans d’accedir als vestidors, els esportistes hauran
d’espolsar-se la sorra que duen a sobre ja sigui dins de la pista de joc o a les dutxes situades a
l’exterior.
Article 8. Comunicació d’absència
Si un grup no pogués acudir al seu horari reservat, ho haurà de comunicar al correu electrònic
vòlei-platja@fcvolei.cat amb una antelació mínima de 48h. D’aquesta manera la pista podrà ser
oferta i aprofitada per un altre grup.
Article 9. Zones d’accés
Queda prohibit accedir a les propietats privades adjacents així com a aquelles àrees fora de la
pròpia pista de vòlei platja i els vestidors. No s’autoritza realitzar activitats d’estirament,
escalfament o cap mena a la zona verda annexa a la pista.
Article 10. Regim sancionador.
Tots els grups participants que accedeixin a la pista de vòlei platja de l’estació del nord
acceptaran l’arbitratge únic de la FCVB en la gestió de conflictes així com el regim sancionador
aquí detallat. La FCVB tindrà potestat de valorar i sancionar qualsevol comportament aquí no
previst.
Independentment de si les faltes són comeses de manera individual o en grup, totes les sancions
seran comptabilitzades per el grup pertanyent a la persona/es que cometin qualsevol infracció.
Faltes excloents. Seran considerades com a faltes excloents:
-El comportament agressiu, violent i/o delictiu.
-El cobrament directe o indirecte ja sigui individual o de grup, per l’ús de la pista de vòlei platja.
Faltes greus. Seran considerades com a faltes greus:
-El comportament inadequat i/o incorrecte.
-La repetició en la manca de comunicació en temps i forma de l’absència d’un grup a l’horari
adjudicat.
-El mal ús i/o perjudici del material de les instal·lacions.
-Accés a qualsevol part del recinte que no sigui la pista de vòlei platja i vestidors.
Faltes lleus. Seran considerades com a faltes lleus:
-Entrar o sortir fora dels horaris establerts sense coneixement i consentiment del personal
competent de l’ instal·lació.
-La no comunicació en temps i forma de l’absència per part d’un grup en l’horari adjudicat.
-El no aplanament o cura de la sorra de la instal·lació suposarà una falta lleu.
-El mal ús dels vestidors.
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Sancions
Sanció de Nivell 3, expulsió del grup durant tota la temporada en curs i/o revocació sense dret a
reemborsament de la llicència de vòlei platja ja sigui de tots els membres del grup o d’algun
membre determinat segons falta: 1 falta excloent o acumulació de dos sancions de Nivell 2.
Sanció de Nivell 2, advertència formal i/o suspensió mensual de l’ús de la instal·lació: acumulació
de 2 faltes greus o acumulació de dos sancions de Nivell 1.
Sanció de Nivell 1, advertència formal.
La FCVB comunicarà les sancions al correu electrònic oficial del grup. Les sancions imposades
podran ser recorregudes per part del grup a la pròpia FCVB sense que això impliqui la suspensió
d’aquestes. Serà responsabilitat del grup sol·licitar la suspensió cautelar de la sanció imposada i
serà decisió de la federació acceptar-la o no fins a la finalització del procediment.
SISTEMA D’ADMISSIÓ
-Per a poder gaudir de l’adjudicació horària de la instal·lació serà requisit indispensable estar en
possessió de la modalitat Premium de Llicència de Vòlei Platja expedida per la FCVB temporada
2018/19.
-A partir de la data de publicació d’aquest document, i per sol·licitar l’ús de la instal·lació s’haurà
d’omplir el document de petició. La complementació d’aquest document formalitza l’acceptació de
la normativa al respecte.
-Per cada sol·licitud es podrà inscriure un mínim de 4 persones i un màxim de 8.
-Un jugador/a no podrà aparèixer a dues sol·licituds alhora, si es dona aquest cas ambdues
quedaran anul·lades fins a la rectificació d’una d’elles.
-Un jugador/a podrà afegir-se a un grup d’entrenament sempre i quan aquest no tingui totes les
places cobertes i el grup entregui tota la documentació necessària.
-Un grup podrà modificar algun dels seus components sempre que amb la modificació no
s’incompleixi la normativa i a través del seu responsable.

Documentació/requisits sol·licitud
-Tots el membres del grup hauran d’estar en possessió la Llicència Premium de Vòlei Platja
temporada 2018/19.
-Full de compromís signat pel membre responsable del grup. (Descàrrega a la web)
-Document sol·licitud horària degudament complimentat (formulari Web)
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-Fotocòpia DNI tots els membres
Tota aquesta documentació s’haurà d’entregar al mateix temps, no s’acceptarà cap sol·licitud
incomplerta, a la següent adreça electrònica : volei-platja@fcvolei.cat
SISTEMA D’ADJUDICACIÓ
La FCVB realitzarà un procés d’adjudicació en dos períodes durant la mateixa temporada que
comprenen:
- Període 1: del 29 d’octubre al 7 d’abril
- Període 2: del 8 d’abril al 15 de setembre.
Tot i que un grup ja hagi fet la sol·licitud en el primer període i tingui intenció de seguir durant el
segon període, haurà de realitzar de nou el procés de sol·licitud i horaris. En cap cas l’assignació
d’una franja horària donarà prioritat per mantenir els horaris i dies durant el segon període.
Un cop tancat el procés d’adjudicació es farà la distribució horària en funció de nombre de grups
sol·licitants. Es podran fer o admetre noves adjudicacions a l’inici de cada mes, en cas d’haver-hi
un nou grup interessat en fer ús de les pistes.
Les adjudicacions també podran ser modificades per motius de sancions.
La resolució final d’horaris serà notificada per la FCVB als afectats deixant dos dies hàbils per a
possibles reclamacions i comunicació d’incidències.
L’accés a les instal·lacions es podrà fer a partir de la data de publicació de la resolució d’horaris,
sempre complint les regulacions tant FCVB com del centre. La disposició dels grups
d’entrenament serà de renovació mensual, aquestes renovacions i/o modificacions seran
realitzades la setmana anterior al mes en curs
Dates orientatives per les sol·licituds:
Data límit abans de primera distribució Període 1 22/10/2018
Data límit abans de primera distribució Període 2 01/04/2018

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

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 d’adjudicació horària
-Només s’acceptaran aquelles sol·licituds que estiguin en disposició de la llicència Premium.
-L’esperit general de la FCVB serà el de variar en la menor mesura possible els horaris
adjudicats, concretament aquelles variacions que afectin a algun grup per noves incorporacions
en algun moment de cada període.
-Qualsevol modificació respecte el punt anterior serà comunicada durant el procés de la nova
incorporació mensual del nou grup.
Criteris i prioritats per l’assignació horària
-La sol·licitud d’un grup que tingui per objectiu la preparació del campionat de Catalunya 2x2 i
sigui jugador/a habitual del mateix. En aquest cas la FCVB podrà sol·licitar qualsevol dipòsit en
concepte d’inscripció a les proves del Campionat de Catalunya sense que aquest sigui retornat en
cas de no participació.
-Criteris de rànquing català.
-Incorporació a d’un grup d’alt rendiment FCVB.
Limitacions d’assignacions horàries
-La FCVB assignarà un màxim de dues franges horàries a cada grup (2 dies d’entrenaments
setmanals). Tot i l’assignació de dues franges, aquest grup només disposarà de prioritat en la
primera.
-La FCVB podrà assignar franges horàries que sobrepassin els límits establerts en els dos punts
anteriors sempre que hi hagi disponibilitat i amb l’advertiment que poden ser derogades.
-No és obligatori la petició de dues franges horàries, en qualsevol cas un grup pot fer la petició
d’una sola franja setmanal (1 dia d’entrenament per setmana).
Durada de les sessions
La durada de cada sessió d’entrenament serà de 1h 30m. Es donarà un marge d’ús dels
vestuaris.
Qualsevol pregunta sobre aquesta normativa envieu un correu amb l’assumpte “Dubte estació del
nord” a volei-platja@fcvolei.cat i serà contestada el més aviat possible.
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