
                                            

 1

 

 

Bases de competició 
VOLEIBOL 

NIVELL PROMOCIÓ 
 

ÍNDEX                                                                 Pag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participants ………………………………………………………………..…. 2 

• Ámbits i Nivells de Competició…..………….…………….………..…. 2 

• Competicions …………………………………………………………………. 4 

• Categòries i edats…………………………………………….….…………. 4 

• Inscripcions.…………………………………………………….….…….…… 4 

• Inscripció de jugadors en acta.……………………………………..…… 4 

• Jornades, Camps de joc i Material de competició….……..….... 5 

• Pilotes de joc ……………………….…………………………………..…. 5 

• Composició dels equips ………………………………………………… 6 

• Desenvolupament de les Fases Finales Provincials………………….. 6 

• Asistència Sanitària en els Jocs Esportius.....………………………… 6 

• Règim Disciplinari ……………………………………..…………....… 7 

• Disposicions Finals…………………..……………..……………..…….. 7 

• Direcciones d’interés …………………………………....………..……… 7 



                                            

 2

 
 
 
 
1. PARTICIPANTS  

1.1. Entitats: podran sol·licitar la participació en els Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana els centres d'ensenyament, clubs esportius, 
associacions o altres entitats legalment constituïdes, la seu social de les quals 
es trobe dins del territori de la Comunitat Valenciana. Les entitats podran 
inscriure a esportistes, tècnics i delegats que complisquen els requisits 
establits en els apartats següents.  

1.2. Esportistes: podran participar en els Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana els esportistes nascuts entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de 
desembre de 2014 i estiguen escolaritzats en centres educatius de la 
Comunitat Valenciana. Es recomana que un esportista no participe en més 
d'una competició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el mateix 
dia. 

 1.3. Tècnics, entrenadors i delegats: entre els tècnics, entrenadors i 
delegats de les entitats i equips participants en els Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana, almenys un haurà de ser major d'edat, com a 
responsable dels esportistes participants.  

Els tècnics i entrenadors hauran d'acreditar la titulació oficial en activitat física 
i esport adequada per a garantir la formació dels esportistes en funció de l'edat 
i nivell esportiu i que s'arreplega en l'Annex II de la Resolució de Convocatòria 
dels XXXIX Jocs Esportius.  

A més, els tècnics, entrenadors i delegats hauran de disposar de la 
certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.  

 

2. ÀMBIT I NIVELLS DE COMPETICIÓ  

La Resolució dels XXXIX Jocs Esportius estableix dos nivells de competició, el  
Nivell de Promoció organitzat pels Ajuntaments i les Comissions Tècniques 
Provincials  i el Nivell d'Iniciació al Rendiment per a les categories Infantil i 
Cadet. 

Àmbits de Competició: 

 BENJAMÍ ALEVÍ INFANTIL CADET JUVENIL 
PROMOCIÓ Provincial Provincial Provincial Provincial MUNICIPAL 

I. RENDIMIENT NO NO Autonòmic Autonòmic NO 
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En el Nivell de Promoció es distingeixen els següents àmbits de competició : 

 
• Municipal i intermunicipal 

Competicions i trobades municipals: organitzades pels corresponents 
ajuntaments per a totes les categories. Els ajuntaments aprovaran les 
modalitats esportives i categories que organitzen segons la demanda esportiva. 
Així mateix, podran establir quantes normes organitzatives estimen necessàries 
per al bon desenvolupament de les competicions, sempre que no contradiguen 
o contravinguen les bases de la Resolució de Convocatòria dels Jocs. 

S'entén com a fase municipal/intermunicipal aquella que comporta una 
celebració de trobades o competició esportiva periòdica i de durada 
perllongada, amb una participació mínima de 4 equips per esport i categoria i 
que pertanguen a tres o més entitats. 

• Competicions i trobades intermunicipals:  

Els ajuntaments, mancomunitats o qualsevol institució pública 
supramunicipal podran organitzar competicions que acullen participants de 
diversos municipis. 

• Àmbit provincial:  

Per a la categoria aleví, infantil i cadet. Excepcionalment es podrà autoritzar 
la categoria benjamí en alguns esports quan la participació i l'organització de la 
modalitat esportiva així ho requerisquen. La competició provincial constarà de 
la fase final provincial i serà organitzat per les comissions tècniques provincials 
per als esportistes i equips classificats de les diferents competicions municipals 
i intermunicipals, en funció del següent barem : 

Nombre d'equips per esport i 
categoria en competició 
municipal o intermunicipal 

Inscripció màxima en 
competició provincial 

De 4 a 8 1 

De 9 a 12 2 

De 13 a 17 3 

18 o més 4 

 
Les institucions públiques organitzadores comunicaran els equips classificats 
abans del dia __________ (Serà fixat per les Direccions territorials de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) 
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3. COMPETICIONS 

Les Comissions Tècniques Provincials de Voleibol organitzaran per a la 
temporada 2020-21 les següents Competicions dins del Nivell Promoció  dels 
XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana: 

- Campionats Provincials Cadet Masculí i Femení  
- Campionats Provincials Infantil Masculí i Femení. 
- Campionat Provincials Aleví Mixte (Minivoley 3x3) 
 

4. CATEGORÍAS Y EDADES 

 
S'estableixen les següents categories segons l'any de naixement dels 
jugadors/es: 

− Benjamí. Mixta Nascuts/es en els anys 2011 i 2012 
− Aleví Mixta. Nascuts/es en els anys 2009 i 2010 
− Infantil. Nascuts/es en els anys 2007 i 2008 
− Cadet. Nascuts/es en els anys 2005 i 2006 
− Juvenil. Nascuts/es en els anys 2003 i 2004. (Execepcionalmen 2001 i 

2002, que estiguen cursant estudis de 1r o 2n de Batxillerat o cicles 
formatius) 

−  
 
5. INSCRIPCIONS 

4.1 Inscripció de l’Entitat 

Per a poder participar en el nivell de promoció, l'entitat interessada haurà de 
realitzar la inscripció online a través de l'aplicació web JOCSE en la pàgina 
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius ,, en els terminis que 
s'indiquen a continuació. 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 

Amb caràcter general el termini d'inscripció per a totes les competicions 
d'esports col·lectius serà el  __  d'Octubre de 2020. 
 
6. INSCRIPCIÓ DE JUGADORS EN L’ACTA 
 

En les trobades i competicions dels Jocs Esportius, segons l'àmbit de 
competició i la categoria, els esportistes, tècnics i delegats que participen 
hauran de presentar la següent documentació:  
• En l'àmbit de competició municipal i intermunicipal:  
– Full d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  
– Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada per 
l'entitat local corresponent.  
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• En l'àmbit provincial :  
– Full d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  
– Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada per 
l'entitat local corresponent i per les seccions d'Activitat Física i Esport de la 
direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent a la 
seua província.  
En cas de no estar validada per les Direccions territorials d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i solament estar validada per l'entitat local, 
s'haurà de presentar document original o fotocòpia confrontada del DNI o 
passaport individual (els estrangers hauran de presentar passaport individual 
o targeta de resident).  
 
Aquesta documentació haurà de posar-se a la disposició dels àrbitres, jutges, 
representants federatius i de la Generalitat, sempre que siga requerida. 
 
A més dels/as jugadors/as amb llicència en l'equip que dispute el partit  en 
qüestió, es podran inscriure en l'acta, fins a completar un màxim de dotze, 
jugadors/as amb llicència en equips del mateix Club/entitat de la categoria 
immediata inferior sense límit de nombre (dins dels 12). 
 
7. JORNADA, CAMPS DE JOC I MATERIAL DE COMPETICIÓ 
 
En l'àmbit provincial, les jornades per a disputar els partits seran 
preferentment els dissabtes de 09.00 a 13.00 hores.  
En les competicions provincials, tots els equips d'esports col·lectius que siguen 
designats per a jugar a casa seran els responsables d'aportar per a cada 
trobada el material necessari i la instal·lació adequada.  
En els casos de designació d'un camp de joc neutral i en les finals provincials o 
autonòmiques, cada equip aportarà una pilota reglamentària, així com el 
material necessari per a l'escalfament. 
 
8. PILOTES DE JOC 
 
La pilota oficial per a les categories infantil i cadet, serà el MOLTEN V5M4000. 
 
Per a la categoria Aleví (Minivoley) serà el  MOLTEN 1500-Pequevoley. 
 
Cas de no disposar d'una pilota oficial serà l'àrbitre o els entrenadors per 
acord, en la seua absència, el que decidirà la pilota de joc per al partit.   
 
La pilota de joc per a la disputa d'un partit, serà presentada per l'equip local al 
primer àrbitre que donarà el vistiplau quant a estat i oficialitat.  
En les trobades que se celebren en camp neutral, cada equip haurà de portar 
les seues pròpies pilotes. 
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9. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS  
 
11.1. Nombre màxim i mínim de llicències de jugadors per equip. 
 

CATEGORIA Nº MAX. Nº MIN. 
Nº MÀXIM EN 

ACTA 
Cadet 20 8 12 

Infantil 20 8 12 
Aleví 20 4 8 

 

 

10. DESEMVOLUPAMENT DE LES FASES FINALS PROVINCIALS 
NIVELL PROMOCIÓ 

 
10.1 Fases Finals Provincials Cadets i Infantils 
La Comissió Tècnica Provincial, una vegada coneguts els equips classificats de 
les diferents Fases Municipals i Intermunicipals, establirà el sistema de 
Competició en cadascuna de les 4 categories per a proclamar als Campions i 
Subcampions Provincials. 
 
10.2 Fases Finals Provincials Alevins (Minivoley 3x3) “sols equips mixtes” 
 
La Fase Final Provincial constarà d'un màxim de 4 Jornades i en elles podran 
participar fins a un màxim de 36 equips en categòria mixta Cada Comissió 
Tècnica Provincial establirà les Seus i Sistema de Competició de la mateixa. 
 
En aquestes Jornades podran participar els equips classificats de les Fases 
Municipals i/o Intermunicipals en un nombre proporcional als equips inscrits 
en cadascuna d'elles.  
Es disputaran en els mesos d’abril i maig de 2021.. 
 
11. ASSISTÈNCIA SANITARIA EN ELS JOCS ESPORTIUS 
 
11.1. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública  prestarà atenció 
mèdic-sanitària a través dels seus centres i institucions sanitàries, amb tots 
els dispositius existents en la seua xarxa, als esportistes, entrenadors, delegats 
i organitzadors que patisquen qualsevol accident de caràcter esportiu durant la 
participació en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Aquesta atenció 
haurà de produir-se abans de transcorregudes 48 hores de l'ocurrència de 
l'accident. Per a poder ser beneficiari/a de les prestacions esmentades en el 
paràgraf anterior s'haurà de formalitzar la corresponent inscripció en els Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana, convocats per la Generalitat, i disposar 
de la llicència esportiva dels Jocs Esportius degudament diligenciada que 
haurà de ser aportada en el moment de sol·licitar l'oportuna atenció mèdic 
sanitària. 
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No obstant açò, en aquells supòsits en què el participant lesionat estiga 
federat, es liquidarà l'import de l'assistència amb càrrec a la respectiva mútua 
esportiva. 
 
En cas de patir un accident esportiu s'haurà d'acudir en primera instància 
a qualsevol centre de la xarxa pública presentant la Llicència dels *Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana.  
En el supòsit de la necessitat de rebre una assistència mèdica posterior 
especialitzada o continuada hauran de dirigir-se als centres i professionals 
concertats, per a açò el beneficiari haurà d'actuar d'acord amb el protocol 
d'assistència sanitària que figura en la pàgina web: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius    
  
12. RÈGIMEN DISCIPLINARI 

 
Per a resoldre les qüestions suscitades en matèria de disciplina esportiva 
s'aplicarà el reglament federatiu corresponent, a excepció dels punts que facen 
referència a sancions econòmiques.  
Es crearan els següents nivells i àmbits de comitès de competició amb caràcter 
general:  
– En primera instància: En competicions municipals/intermunicipals, el 
comitè de competició que estime oportú l'organitzador de la competició.  
 
En competicions provincials i d'àmbit autonòmic, el Jutge Únic de la Federació 
de Voleibol de la C.V., assistit per un responsable federatiu dels Jocs Esportius 
de la Comunitat Valenciana.  
– En segona instància: El comitè d'apel·lació de laFederació de Voleibol de la 
C.V., assistit per un responsable federatiu dels Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana.  
– En tercera i última instància: El Tribunal de l'Esport de la Comunitat 
Valenciana, que esgota la via administrativa. 
 
13. DISPOSICIONS FINALS 
Qualsevol norma no arreplegada en aquestes Bases, serà la contemplada per 
les Bases Generals dels XXXIX Jocs Esportius, els Reglaments i Bases de 
Competició de la FVBCV o la reglamentació superior de la Real Federació 
Espanyola de Voleibol. 
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14. DIRECCIONS Y TELÈFONS D’INTERÉS 
 

Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
 

Secció d’Activitat Física i Esport d’Alacant. 
Avinguda d’Aguilera, núm. 1-2ª Pl. 03007-Alacant    Telf. 965 938337 
dep.ali_dgd@gva.es 
 

Secció d’Activitat Física i Esport de Castelló 
Avinguda. del Mar, 23          Telf.- 964 333926   
dep.cas_dgd@gva.es 
 

Secció d’Activitat Física i Esport de València 
C/ Gregorio Gea 14 46009   Telf.- 961 271185 

dep.val_dgd@gva.es 

 
Direcció General de l’Esport  
Avinguda de Campanar,32        Telf. 961 970722 

promocion_dgd@gva.es 
 
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius 
 

www.fvbcv.com 
 

Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana 
C/ Professor Beltràn Bàguena,4  
València    
Telf-96 3918760 

 

C/ Córdoba, 8 – 1º Dcha. 
Alicante      
Telf.- 965227221 

 
 
 


