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1. ÀMBIT I NIVELLS DE COMPETICIÓ  
 
L'Ordre dels XXXIX Jocs Esportius estableix dos nivells de competició, el Nivell de Promoció 
organitzat pels Ajuntaments i el Nivell d'Iniciació al Rendiment per a les categories Infantil i Cadet. 
 
Àmbits de Competició: 

 
* Sols jornada clasificatòria Campionat d’Espanya 
 
El Nivell d'Iniciació al Rendiment organitzat per la FVBCV i la Direcció General de 
l'Esport; presenta un objectiu més competitiu que el de Promoció i constitueix la 
primera etapa en el camí cap a l'esport d'Elit i Alt Rendiment, està més adaptat pel 
seu nivell i organització a Clubs, Associacions Esportives i Centres Educatius que per 
la seua estructura organitzativa i esportiva així ho aconselle. 
 
Per açò, s'estableix una quota de participació que ajude a sufragar les despeses 
organitzatives d'aquestes competicions. Per a subvencionar aquesta quota la 
Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport convoca tots els anys ajudes 
destinades a les Entitats inscrites en el nivell d'Iniciació al Rendiment.  
 
2. COMPETICIONS 
 
La Direcció General de l'Esport i la FVBCV organitzaran per a la temporada 2020-21 
les següents Competicions dins dels XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana: 
 

NIVELL INICIACIÓ Al RENDIMENT 
- Campionat Cadet Masculí Autonòmic IR   
- Campionat Cadet Femení Autonòmic IR  
- Campionat Infantil Masculí Autonòmic IR  
- Campionat Infantil Femení Autonòmic IR  
- Campionat Infantil Masculí i Femení de Vòlei Platja  
- Campionat Cadet Masculí i Femení de Vòlei Platja 
- Jornada Aleví 4x4, Classificàtoria pel Campionat d’Espanya 
 

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

Aleví. Nascuts/as en els anys 2009 i 2010 

Infantil. Nascuts/as en els anys 2007 i 2008 

Cadet. Nascuts/as en els anys 2005 i 2006 

4. INSCRIPCIONS 

4.1 Inscripció d'Entitat 

Per a participar, l'entitat interessada haurà de formalitzar la inscripció presentant la 
següent documentació en la FVBCV: 

 BENJAMÍ ALEVÍ* INFANTIL CADET JUVENIL 
PROMOCIÓ Provincial Provincial Provincial Provincial MUNICIPAL 

I. RENDIMENT NO SI Autonòmic Autonòmic NO 
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• Butlletí d'Inscripció en IR. 
• Còpia de la transferència bancària de la quota per participació. 

 

La Federació remetrà a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la 
relació i la informació dels equips i participants de cadascuna de les entitats en el 
Nivell d'Iniciació al Rendiment. 

La informació es remetrà en un fitxer de dades normalitzat XML d'exportació 
d'inscripcions en Jocs Esportius, perquè puga ser traslladada a l'aplicació de la 
Generalitat JOCSE. 

Quan la inscripció es realitze per primera vegada per una entitat SENSE equips en 
competicions Sènior i/o Juvenil de la FVBCV, s'haurà de presentar en la FVBCV 
copia dels Estatuts si és una Entitat Esportiva, en el cas de no ser-ho se sol·licitarà 
la documentació que s'entenga necessària per a acreditar que aquesta entitat està 
legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent. 

Serà indispensable, facilitar a la FVBCV i a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, una adreça de correu electrònic, amb la finalitat de rebre 
informacions i comunicacions. 

Serà considerat requisit previ a la inscripció de l'entitat, haver saldat qualsevol deute 
de caràcter econòmic contreta amb la FVBCV 

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: 

 

 
4.2 Tramitació de l'Autorització Federativa per a Nivell d'Iniciació al 
Rendiment 
 

Una vegada formalitzada la inscripció d'un equip, l'entitat podrà tramitar la 
corresponent Autorització Federativa, complint amb la normativa sobre aquest tema 
i dins dels terminis establits. 
 

Haurà de seguir els següents passos: 
• Introducció en la APP de la FVBCV de l'equip amb un mínim de 8 
jugadors/as que han de tenir emplenats tots els apartats de la seva fitxa 
personal i pujada una foto carnet. 
• Lliurament d’una còpia del Tríptic original signat degudament escanejada 
per correu electrònic a competicion@fvbcv.com (no s'admetran fotos) 
• Formulari signat d'autorització de pares/mares o tutors. Ha de pujar-se a 
l'APP en l'apartat de “Adjuntar arxius”. 

 
Els jugadors de categoria aleví, per a jugar en la Competició infantil o Cadet hauran 
de tramitar-se en l'APP creant un equip Aleví i sol·licitant l'oportuna Autorització per 
a jugar en Categoria Superior a la seua edat. (Si l'equip en el qual serà alineat no té 
el núm. mínim de llicències aquests alevins autoritzats comptaran com a integrants 

DATA LÍMIT RENUNCIA COMPETICIÓ 
25 de JulioL 2020 Nivell Preferent Cadete Femení 
25 de JulioL 2020 Nivell Preferent Infantil Femení 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ 
1 d’agost 2020 Nivell Preferent Cadete Femení 
1 d’agost 2020 Nivell Preferent Infantil Femení 
10 de Setembre de 2020 Competició Cadet i Infantil masculina 
10 de Setembre de 2020 NIVELL Zonal Femení Infantil i Cadet 
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d'aquest.) A més han d'aportar la inscripció validada en els XXXIX Jocs *Esportius 
(Programa JOCSE). 
 
 
5. INSCRIPCIÓ DE JUGADORS EN L’ACTA 
 

La documentació que hauran d'aportar per a la inscripció en l'acta en les 
competicions d'Iniciació al Rendiment, serà la següent: 

• Autorització Federativa (emesa per la FVBCV) 
• Llicència dels Jocs Esportius descarregada de l'Aplicació de la *FVBCV amb 

foto o DNI o Passaport Individual originals. 
 

Podran inscriure's en l'acta fins a un màxim de 14 jugadors/as i els tècnics 
degudament autoritzats. 
 
A més dels jugadors/es amb llicència en l'equip que dispute l’encontre en qüestió, es 
podran inscriure en l'acta, fins a completar el màxim, jugadors/es amb llicència en 
equips del mateix Club/entitat de la categoria immediata inferior sense límit de 
nombre. Prèvia autorització de els/as jugadors/as que vagen a ser inscrits a la 
FVBCV en el model oficial. 
 

Els equips participants en la Final Autonòmica i en la Fase Final dels Campionats 
d'Espanya podran alinear, a més dels jugadors de l'equip i els de categoria inferior, 
als jugadors del club que estiguen en un altre equip de la mateixa categoria, sempre 
que disposen de la documentació expedida dins dels terminis establits i es 
complisquen la resta de requisits reglamentaris per a la seua alineació. 
 
REFORÇOS: 

- Qualsevol jugador/a amb llicència en un equip del Nivell Zonal podrà ser 
alineat en l'equip de Nivell Preferent del seu club de la seua mateixa categoria 
- Un jugador/a amb llicència de Nivell Preferent o Nivell Zonal de categoria 
Infantil podrà ser alineat en un sol equip de categoria Cadet del seu club per 
al que haurà de sol·licitar l'oportuna autorització.  
- Els jugadors/es amb llicència de categoria aleví només podran ser alineats 
en un sol equip de categoria infantil per al que haurà de sol·licitar l'oportuna 
autorització. 

 

6. TERRENYS DE JOC 
 

Cada equip haurà de comptar amb un terreny de joc oficial, que comunicarà a la 
FVBCV i a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en emplenar la 
seua inscripció. 
El terreny de joc haurà de complir amb totes les normatives tècniques en vigor, i a 
més, en cas de ser necessari, serà homologat per la FVBCV. 
 
 

7. DATES I HORARIS DELS PARTITS 
 

Les dates de celebració dels partits seran les assenyalades en els Calendaris de 
Competició. 
 
 

7.1 Horaris de Joc 
 

• Divendres de 18:00 a 20:00 hores (amb la conformitat de l'equip contrari). 
• Dissabtes de 9:00 a 13:30 hores. 

 

Horaris oficials: 
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Infantils Dissabte 10:00 h. 
Cadets Dissabte 12:00 h. 

Quan la distància quilomètrica entre els dos equips contendents en un partit siga de 
150 o més Km., i amb la finalitat de facilitar el desplaçament i el retorn dels equips, 
el conjunt visitant podrà sol·licitar a l'equip local la modificació de l'hora d'aquest 
partit. 
 
7.2 Partits en dies laborals 
Els partits que s’acorden disputar en dies laborals (excepte el divendres) fóra de la 
data establida per a la jornada i entre les 18:00 i 20:00 hores, comportaran el 
pagament d'una dieta arbitral de 9 € que serà a càrrec de l'equip sol·licitant. 
 

 
7.3 Diferència horaria entre partits 
És obligatori per a les entitats la programació dels partits en la mateixa pista de joc, 
amb un mínim de dues hores de diferència. 

 
 
8. PILOTA DE JOC 
 

La pilota oficial, serà: MOLTEN V5M4000. 
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. L'equip local proveirà per a 
l'escalfament oficial almenys 1 pilota oficial per cada dos jugadors inscrits en acta. 
En els partits que se celebren en camp neutral, cada equip haurà de portar les seues 
pròpies pilotes. 
 
 
9. JUGADORS 
 

Amb caràcter general un jugador ha estat alineat en un partit, si el mateix figura 
inscrit en l'acta oficial. 
 

Un jugador no podrà alinear-se amb un altre equip del seu club, o de diferent club, 
que participe en la mateixa competició (excepte “baixes” i “altes” degudament 
formalitzades). 
Cada equip podrà inscriure en l'acta oficial de joc, d'una determinada categoria i 
sense limitació de nombre, jugadors del mateix club, amb llicència oficial, de la 
categoria immediata inferior, sense perdre la seva categoria, prèvia autorització. 
 
 
10. ENTRENADORS 
 

Tots els equips hauran de tenir obligatòriament  almenys un entrenador amb el títol 
oficial requerit per a la competició en la qual participen i la llicència tramitada.  
 

Entrenadors amb llicència tramitada en equips federats podran dirigir equips 
d'Iniciació al Rendiment del seu propi club, però no al revés encara que tinguen la 
titulació requerida. Hauran de sol·licitar la corresponent autorització i realitzar el 
pagament de la llicència i del segur. 
 
 
11. DELEGATS 
 

Podran ser delegats, tota aquella persona que ho sol·licite, i subscriga la corresponent 
llicència. L'edat mínima serà de 18 anys per a tramitar aquest tipus de llicència. 
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12. PARTICIPACIÓ EN EL NIVELL INICIACIÓ AL RENDIMENT 
 

Participaran en cada campionat els equips que hagen formalitzat la seua inscripció i 
complisquen totes les normes i requisits establits per la FVBCV i la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
 
 
12.1 Retirada 
La retirada d'un equip una vegada realitzada la seua inscripció, encara que només 
s'haja enviat el butlletí, suposarà l'obligació de fer-se càrrec de les quantitats 
corresponents a la participació en la competició en la qual estiguera participant així 
com altres costos que es pogueren haver generat, a criteri dels Òrgans Disciplinaris 
corresponents, amb independència del pagament de les sancions que li pogueren ser 
imputades pels mateixos. 
 
12.2 Fase Final 
Es realitzarà una Fase Final Autonòmica a la qual s'accedirà pel sistema de 
competició que es determine. D'aquesta fase final eixiran els equips que 
representaran a la Comunitat Valenciana en els Campionats Nacionals Cadets i 
Infantils, sempre que complisquen la normativa de l'organisme que els convoque.  

És obligatori que cada equip participant aporte una pilota reglamentària per al joc. 
Les pilotes necessàries per a l'escalfament no seran aportats per l'organització. 

 
12.3 Participación d’equips en Fases Finals 
En el cas que una entitat tinga més d'un equip en el mateix Nivell i categoria solament 
un d'ells podrà disputar les eliminàtories prèvies y la Fase Final de la seua 
Competició. 
 
13. LLICÈNCIES JOCS ESPORTIUS NIVELL INICIACIÓ AL RENDIMENT 

La data límit per a la tramitació de llicència, tant de jugadors com de cos tècnic serà 
el 10 de febrer de 2020. 

13.1. Nombre màxim i mínim de llicències de jugadores per equip. 
 

CATEGORIA Nº MAX. Nº MIN. 
Cadet 18 8 

Infantil 18 8 
Almenys quinze dies naturals abans del començament de la competició cada equip 
haurà de tindre autoritzats en aqueix equip un mínim de 8 llicències de jugadors i 
un entrenador amb titulació suficient i que tramite la seua llicència per la FVBCV 
(No servirà l'Autorització de la *RFEVB). La tramitació amb posterioritat del mínim de 
participants comportarà una taxa administrativa de 50 €. 

Cap persona podrà exercir la direcció d'un equip sense que es trobe degudament 
acreditada, quedant totalment prohibit exercir aqueixa labor amb independència del 
lloc on puga trobar-se situada, tant en el terreny de joc o fora del mateix. 
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TERMINI TRAMITACIONS QUOTA FVBCV 
  

Introducció en la APP, amb menys de 15 días abans del 1er. partit 10 € 

Lliurament de Tríptic original signat, amb menys de 5 dies abans de 
1*er. Partit  (*) 20 € 

(*)En cas de no arribar abans del partit, serà considerada alineació indeguda. 
 
 
 
 

AMPLIACIONS TERMINI D’ENTRADA EN LA FVBCV 
  

Introducció en la APP, fins les 12 h. del dimecres anterior a la jornada o del partit. 

Lliurament de Tríptic original signat, fins al dia anterior de la jornada o del partit (*) 
 

(*)En cas de no tenir entrada en Federació el dia anterior a la jornada o partit entre 
setmana, l'alineació del jugador/a es considerarà indeguda. 
 

13.2 Altes i baixes 
 

Tot equip podrà concedir durant el transcurs de la lliga regular quatre baixes i cobrir-
les amb quatre noves llicències dins de la data límit de tramitació. 
 

Els jugadors pertanyents als Plans d'Especialització Esportiva de Voleibol, no podran 
canviar de Club en el transcurs de la temporada, llevat que expressament ho autoritze 
la Junta Directiva de la FVBCV. 
 

13.3 Categories Especials 
 

En categoria cadet, es permet la inscripció d'un màxim de 4 jugadors infantils perdent 
la seua categoria d'origen. 
En categoria infantil, es permet la inscripció d'un màxim de 4 jugadors alevins 
perdent la seua categoria d'origen. 
Encara que un jugador perdera la seua categoria per pertànyer a un equip de 
categoria superior, aquesta pèrdua no influiria de cara a les Seleccions 
Autonòmiques. 
Aquests jugadors només podran participar durant tota la temporada en les 
competicions de la categoria per les quals subscriuen la llicència. 
Aquells clubs que vulguen comptar amb jugadors alevins per a les competicions 
infantils, per a obtenir l'autorització d'aquests, hauran de tramitar la llicència en la 
APP de la Federació i aportar la inscripció validada en els XXXIX Jocs Esportius. 
 
13.4 Jugadors Extrangers 
 

No existeix limitació durant tota la fase de competició. 
 
 
 

14. ARBITRATGES NIVELL INICIACIÓ AL RENDIMENT. 
 

Els partits seran dirigits pels àrbitres de la FVBCV. 
 

Per a les Fases Prèvies es designarà 1 àrbitre. 
 

En les Fases d'Eliminatòries o Finals Autonòmiques es designaran 2 o 3 àrbitres 
(segons disponibilitat) 
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15. MODIFICACIÓ DEL TERRENY DE JOC, DATA I HORARI NIVELL INICIACIÓ 
AL RENDIMENT  
 

15.1 Suspensió de partits. 
 
15.1.1 En cas d'ocupació de pista o altres circumstàncies, el partit suspés haurà 

de disputar-se obligatòriament dins dels 21 dies següents a la data de la jornada a la 
qual corresponga el partit suspés, aquesta norma no es contempla per a les dues 
últimes jornades de cada fase, que hauran de disputar-se dins dels set dies següents 
a la data oficial de la jornada, i sempre abans de l'inici de la fase posterior. 

 
    15.1.2 En aquells partits que per qualsevol circumstància no comptara amb 

àrbitres, tots dos equips de mutu acord, hauran de fixar la/s persona/s (delegats, 
entrenadors o persones afins al voleibol) que arbitren el partit, a fi de no quedar 
aquest suspés, emplenant a aquest efecte una acta tipus, i remetent-la a la FVBCV, 
bé mitjançant lliurament personal o correu electrònic, en el termini de les 48 hores 
següents a la celebració de la trobada, en cas de no arribar a un acord per a celebrar 
el partit tindran un termini de 7 dies per a fixar la nova data i hora. Si passat aquest 
termini no arriben a un acord, la Federació posarà una data d'ofici, en tots dos casos 
es respectarà el jugar abans del començament de la 2a volta o finalització de lliga. 

 
15.2 Avançaments i/o ajornaments de partits. 
 
Les modificacions es realitzaran a través de la Plataforma Informàtica fins a les 

8.00 h. dels dilluns anteriors a la data de la jornada, i per a partits entre setmana, 
fins a dos dies abans. 

 
Excepcionalment, es podrà admetre modificacions que comportaran una quota de 

60 euros, sempre amb la conformitat de l'equip contrari, i mitjançant el model NV-3 
que haurà d'entrar signat i segellat per tots dos clubs. 

 
15.2.2 En cas d'ajornament d'un partit, el partit ajornat haurà de disputar-se 

obligatòriament dins dels 21 dies següents a la data de la jornada a la qual 
corresponga el partit suspés. En cas de competicions sistemàticament de lliga, si el 
partit  correspon a la 1a volta, ha de jugar-se sempre dins d'aquesta volta. Aquesta 
norma no es contempla per a les dues últimes jornades, que, en cas d'ajornament 
per causa de força major, hauran de disputar-se dins dels 7 dies següents a la data 
oficial de la jornada, i sempre abans de l'inici de la fase posterior. O bé, avançar-ho 
a la data oficial. 

 
15.2.3 Amb independència de l'Art. 15.1, mancant dues jornades per al terme 

d'una lliga o competició, no es permetran ajornaments de partits. 
 
 
 15.3 No s'admetrà cap canvi per falta d'entrenadors i/o jugadors que no estiga 

degudament acreditat i no siga coincidència amb altres trobades. 
 
15.4 Excepcionalment i per causes de força major, la FVBCV podrà autoritzar 

alguna sol·licitud fora dels terminis assenyalats, acreditant la causa de força major, 
amb la corresponent documentació oficial. 
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15.5 En cas d'incompliment dels articles 15.2 i 15.3. El Jutge Únic de 
Competició adoptarà l'acord de donar per perdut el partit a tots dos equips per tres 
sets a zero i 75 punts a 0, en contra de cadascun dels equips, restant-los a més un 
punt. 

 
15.6 Un partit podrà ser modificat amb motiu dels entrenaments i 

concentracions de les Seleccions Autonòmiques i/ convocatòries Nacionals 
considerant-se aquesta una causa de força major. En cas de no arribar a un acord 
per a fixar la data alternativa, serà la Direcció Tècnica qui fixe la nova data. 

 
15.7 Exempció de Taxes 
Els justificants de qualsevol entitat, propietària o no del terreny de joc, perquè 

siguen vàlids amb la finalitat de no abonar cap taxa per a efectuar un canvi, hauran 
de tindre entrada en aquesta *FVBCV, juntament amb la sol·licitud de la modificació, 
en cas contrari s'abonaran les taxes corresponents. 

16. DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETICIONS NIVELL INICIACIÓ Al 
RENDIMENT 

 
16.1 Campionat Autonòmic Cadet Femení 
 Els equips inscrits s'agruparen en dos nivells de competició: Nivell Preferent i 

Nivell Zonal. 
NIVELL PREFERENT: 
Format per 28 equips (Excepció Temp. 20-21 com a màxim) tenint en compte la 

classificació de la temporada anterior. 
En aquest nivell només s'admetrà un equip per entitat. 
 
Excepcionalment i cas que els grups de competició estiguen incomplets s'admetrà 

a un segon equip d'una entitat ja inscrita prèvia la sol·licitud pertinent. L'entitat que 
tinga dos equips en el Nivell Preferent només podrà participar amb un d'ells en les 
eliminatòries prèvies y en la Fase Final de la Competició.   

 
S'agruparan en dos grups de 14 equips per proximitat geogràfica. 
 
La composició provisional d'aquests grups serà la següent mancant la seua 

confirmació en el procés d'inscripció: 
 
 
 

PREFERENT SUR PREFERENT NORD 
1.- C.V. Elche 1.- C.V. L’Illa Grau 
2.- C.V. Playas de Benidorm 2.- C.V. Xàtiva 
3.- C.V. Ilicitano Carrús 3.- C.V. Paterna-Liceo 
4.- C.V. Sant Joan 4.- Volei Grau Castelló 
5.- C.V. Daya Nueva 5.- C.V. Gandía 
6.- Sto. Domingo Voleibol Petrer 6.- C.V. Oliva 
7.- C.V. Alicante 2000 7.- C.V. Valencia 
8.- C,D, Polanens 8.- C.V. Torrent 
9.- Voleibol Almoradí 9.- C.V. Sedaví 
10.- C.D. Racing P. S. Juan UA 10.- Real de Gandía C.F 
11.- C.V. Dolores) 11.- Nou Volei Alzira 

12.- Benejúzar VB Club                                                                                                               
13.- La Nucia Ciudad del Deporte 
14.- C.V. Olympia Albatera 

12.- Escuela 2 La Cañada 
13.- Voley Quart 
14.- C.V. Finestrat 
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EQUIPS PER A OCUPAR LES PLACES VACANTS  
1r- Equips Descendits: 
3r- Equips competició Zonal, seguint ordre de classificació: 

 
1ª FASE: Sistema de lliga anada i volta 

Els quatre últims classificats de cada grup descendiran al Nivell Zonal 
Dates: A determinar segons inscripción definitiva 

 
2ª FASE: Els 4 primers de cada grup jugaran la Fase Final mitjançant: Eliminatòries 
anada/tornada i Final Autonòmica.  
 

La resta d'equips interessats disputaràn la Copa Preferent mitjançant: Eliminatòries 
anada/tornada i una Final de1 dia. 

 

Dates:  
- Eliminatòries: març i abril 2021. 
- Final Autonòmica: A determinar segons Cº d’Espanya.. 

 
DESCENSOS: Descendiran al Nivell Zonal els 4 equips pitjor classificats de cada 
grup. 

 
 

NIVELL ZONAL 

Amb la resta d'equips inscrits s'establiran els grups següents per proximitat 
geogràfica: 

- Fins a 20 equips 2 grups. (Zonal A – Zonal B) 
- Amb més de 20 equips 3 grups. (Zonal Nord – Zonal Centre – Zonal Sud) 
 

Es jugarà una lliga a doble volta. 

2ª FASE: Eliminatòries i Final ASCENS. 

En el cas de dos grups en la 1ª FASE, els 4 primers equips de cada grup jugaran 
creuaments eliminatoris a doble volta, sent el primer partit a casa del pitjor 
classificat. I els quatre equips vencedors jugaran la Final Autonòmica o Fase 
d'Ascens. Pujant a Preferent els DOS primers classificats 

Creus:     1º Grup A – 4º Grup B 
            2º Grup A – 3º Grup B 
            3º Grup A – 2º Grup B 
            4º Grup A – 1º Grup B  

 
 En el cas de tres grups en la 1ª FASE, seran els 1º i 2º de cada grup i els dos 
millors tercers els qui jugaran les eliminatòries.  
 
Trofeu Federació 
La resta d'equips interessats i no classificats jugaran mitjançant sistema 
d'eliminatòria a un sol partit per concentració dit Trofeu. 
 

Dates previstes: abril i maig 2020 
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16.2 Campionat Autonòmic Infantil Femení 
 
 

1ª FASE: 
 

 Els equips inscrits s'agruparen en dos nivells de competició: Nivell Preferent i 
Nivell Zonal. 
 
NIVELL PREFERENT: 
 

Format per 28 equips (Excepció Temp. 20-21 com a màxim) tenint en compte la 
classificació de la temporada anterior.  
En aquest nivell només s'admetrà un equip per entitat. 
 
Excepcionalment i cas que els grups de competició estiguen incomplets s'admetrà a 
un segon equip d'una entitat ja inscrita prèvia la sol·licitud pertinent. L'entitat que 
tinga dos equips en el Nivell Preferent només podrà participar amb un d'ells en la 
Fase Final de la Competició. 
 

La composició provisional d'aquests grups serà la següent mancant la seua 
confirmació.  
 
 
 
PREFERENTE SUR 

PREFERENTE NORD 

1.- C.V. Elche 1.- C.V. Gandía 
2.- C.V. Sant Joan 2.- C.V. Sedaví 
3.- C.V. Playas de Benidorm 3.- Escuela 2 La Canyada 
4.- Voleibol Almoradí 4.- C.V. Oliva 
5.- C.D. Polanens 5.- C.V. L’Illa Grau 
6.- Sto. Domingo V. Petrer 6.- C.V. Paterna-Liceo 
7.- C.V. Alicante 2000 7.- C.V. Xàtiva 
8.- C.V. Ilicitano Carrús 8.-. C.V. Torrent 
9.-  Benejúzar Voleibol Club 9.- Volei Grau Castelló 
10.- C.V. Fabraquer El Campello 10.- Real de Gandía C. F 
11.- C.V. Daya Nueva 11.- Nou Volei Alzira 
12.- C.D. Racing P. S. Juan UA 12.- C.V. Valencia 
13:- La Nucia Ciudad del Deporte 13.- C.V. Altamira 
14.- Esdecar Voleyu 14.- C.V. Picassent 

 
Equips amb dret a cubrir les vacants en el Nivell Preferent: 
 

 1º- Equips de Fase de Ascens: 
 2º- Equips Descendits: 

3º- Equips de competició Zonal, sguint l’ordre de classificació: 
 

 

1ª FASE: Sistema de lliga a anada i tornada 

 Dates: A determinar segons inscripción definitiva. 
 

 

2ª FASE: Els 4 primers de cada grup jugaran la Fase Final mitjançant: Eliminatòries 
anada/tornada i Final Autonòmica.  
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La resta d'equips disputarà la Copa Preferent mitjançant: Eliminatòries 
anada/tornada i una Final de1 dia. 

 

Dates:  
 

- Eliminatòries: març i abril/maig  
- Final Autonòmica: A determinar segons Cº d’Espanya 

 
DESCENSOS: Descendiran al Nivell Zonal els 4 equips pitjor classificats de cada 
grup. 
 
 
NIVELL ZONAL 

Amb la resta d'equips inscrits s'establiran els grups següents per proximitat 
geogràfica: 
- Fins a 20 equips 2 grups. (Zonal A – Zonal B) 
- Amb més de 20 equips 3 grups. (Zonal Nord – Zonal Centre – Zonal Sud) 
 
1ª FASE: Sistema de lliga anada i tornada. 
 
2ª FASE: Eliminatòries i Final ASCENS. 
 

 En el cas de dos grups en la 1ª FASE, els 4 primers equips de cada grup 
jugaran creus eliminatoris a doble volta, sent el primer partit a casa del pitjor 
classificat. I els quatre equips vencedors jugaran la Final Autonòmica o Fase 
d'Ascens. Pujant a Preferent els DOS primers classificats 
  

Creus:     1º Grup A – 4º Grup B 
      2º Grup A – 3º Grup B 
      3º Grup A – 2º Grup B 
      4º Grup A – 1º Grup B  
 
 En el cas de tres grups en la 1ª FASE, seran els 1º i 2º de cada grup i els dos 
millors tercers els qui jugaran les eliminatòries.  
 
Trofeu Federació 
La resta d'equips no classificats jugaran mitjançant sistema d'eliminatòria a un sol 
partit per concentració dit Trofeu. 
Dates previstes: març, abril i maig. 
 
16.3 Competició Cadet Masculina 
 

Dependrà del nombre d'equips inscrits: 
 
PRIMERA FASE 

• Amb 12 o menys equips inscrits, es jugarà una lliga única a doble volta.  
Els 4 primers classificats, jugaran la Final Autonòmica. 
Classificaran per al Cº d'Espanya de Clubs, els primers classificats amb dret a 
participar en el mateix d'acord amb les presents bases i les bases nacionals. 
 

• A partir 13 equips, s'estudiarà el millor sistema de Competició en funció 
dels equips inscrits i les dates disponibles. 
 

Dates: A detreminar 
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 Final Autonòmica: A detreminar 
 
16.4 Competició Infantil Masculina 
 

Dependrà del nombre d'equips inscrits: 
 
PRIMERA FASE 

• Amb 12 o menys equips inscrits, es jugarà una lliga única a doble volta.  
Els 4 primers classificats, jugaran la Final Autonòmica. 
 

Classificaran per al Cº d'Espanya de Clubs, els primers classificats amb dret a parti-
cipar en el mateix d'acord amb les presents bases i les bases nacionals. 

 

• A partir 13 equips, s'estudiarà el millor sistema de Competició en funció dels 
equips inscrits i les dates disponibles. 

 

- Dates : A determinar, 
- Final Autonòmica: A determinar. 

 

 
17. FINALS AUTONÒMICAS 
 

17.1 El club que desitge sol·licitar una Fase Final, haurà de remetre 15 dies abans 
de l'última jornada el model oficial de sol·licitud, en el qual es comprometrà a 
complir tots els requisits establits per a l'organització, en cas d'haver-hi diversos 
clubs interessats, la Direcció Tècnica valorarà en similitud de condicions, la 
classificació obtinguda en la lliga regular. Si algun equip tinguera dubtes per la 
classificació, haurà de presentar-la dins del termini i en cas de no classificació, la 
sol·licitud seria retirada sense cap tipus de perjudici per a l'equip sol·licitant. 

 

17.2 Horaris 

La programació mínima entre partits en un mateix camp serà de 120 minuts. 

  1ª Jornada: Dissabte 10:30 h y 12:30 h. 
  2ª Jornada: Dissabte 18:00 h y 20:00 h 
  3ª Jornada: Diumenge 10:00 y 12:00 h. 
 

La primera trobada de la competició ho disputarán els equips de la zona de 
l'organitzador o aquells que tinguen una menor distància geogràfica a la seu de 
joc.  

Estos horaris poden patir modificacions per raons organitzatives prèvia consulta i 
acord dels participants. 

 
17.3 Enfrontaments 

 

1ª JORNADA 2ª JORNADA 3ª JORNADA 
1 – 4 
3 – 2 

4 – 3 
1 – 2 

3 – 1 
4 – 2 

 
Si la Final està composta pels 4 primers equips d'una lliga: 
 

1 4t Classificat 
2 2n Classificat 
3 3r Classificat 
4 1r Classificat 
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Si la Final està composta per equips provinents de grups diferents: 
 

 

  
En el primer partit s'enfrontaran els equips de la zona de l'organitzador (o en 
defecte d'açò els que estiguen a menor distància). 
             
 
18. QUOTES PER PARTICIPACIÓ NIVELL INIACIÓ AL RENDIMENT  
 

18.1 Quota de participació 
Les quantitats detallades s'abonaran per equip en concepte de participació incloent 
els conceptes d'inscripció, llicències i arbitratges, sent la resta de despeses que genere 
l'entitat facturats a banda (modificacions de calendaris, etc.). El segur metge-esportiu 
és sufragat per la Generalitat: 
 
• Cadets:    350 € 
• Infantils:  350 € 
 
Aquelles entitats SENSE equips en competicions Sènior i/o Juvenil de la FVBCV, 
hauran de dipositar una fiança en efectiu o AVAL bancari de 200 euros en la 
Federació. 
 
18.2 Forma de pagament 
 
La quota dels equips infantils i cadets es realitzarà en dos pagaments mitjançant 
transferència bancària al següent compte: 
 
CAIXA POPULAR: ÉS55 3159 – 0060 – 17 – 2298505922 
 

• Primer termini, límit:  
- PREFERENT: LÍMIT 1 DE SETEMBRE 2019. 
- ZONAL i CATEGORIES MASCULINES: 1 DE SETEMBRE 2019. 

 

• Segon termini, límit: 30 GENER de 2020 
 

Els justificants de la transferència hauran d'enviar-se a la FVBCV, amb la finalitat 
de confirmar la inclusió dels equips en la competició. 
En el cas que alguna entitat no faça efectives les quantitats assenyalades en els 
terminis indicats quedarà exclòs de la competició. 
 
18.3 Facturació a les Entitats 
 

La FVBCV emetrà la corresponent factura en concepte de participació en les 
competicions de Nivell d'Iniciació al Rendiment dels XXXVIII JJEECV. 

 
 
 

1 2n Classificat grup A 
2 1r Classificat grup B 
3 2n Classificat grup B 
4 1r Classificat grup A 
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19. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN ELS JOCS ESPORTIUS 
 

19.1. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pararà 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. 
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 
 
20. SEGUR ESPORTIU FORA DELS JOCS ESPORTIUS 
 

Qualsevol jugador que vulga participar durant la temporada amb un equip juvenil 
federat, a més de sol·licitar l'autorització federativa ha d'abonar el corresponent segur 
esportiu. 
 
 
21. REGIMEN DISCIPLINARI 
 

S'aplicarà el reglament de competició de la FVBCV. 
21.1 Sancions Econòmiques 
Amb la finalitat de garantir el compliment de les normes arreplegades en aquestes 
Bases, els Òrgans Disciplinaris de la FVBCV establiran les sancions econòmiques en 
les resolucions si així ho entenen necessari. 
 
22. PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 
 

En tot escrit dirigit a la FVBCV o a qualsevol dels seus òrgans, haurà d'anar 
plenament identificada l'entitat en qüestió i la persona que ho subscriu, amb 
expressió del seu càrrec, nombre del DNI, i signat pel mateix. 
Els escrits dirigits als Òrgans Disciplinaris hauran de tenir entrada en la FVBCV 
abans de transcorregudes 72 hores des de la data fixada per a la celebració de la 
trobada. Qualsevol escrit presentat fora d'aquest termini no serà tingut en compte. 
 
23. DISPOSICIONS FINALS 
 

Qualsevol norma no arreplegada en aquestes Bases, serà la contemplada per les 
Bases Generals de la FVBCV o la reglamentació superior de la Real Federació 
Espanyola de Voleibol. 
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24. DIRECCIONS I TELEFÓNS D’INTERÉS 
 

 

Pàgines web :  
  

http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius 
 
www.fvbcv.com  
 
Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana 
 

C/Professor Beltrán Báguena, 4  
46009 València   Telf-96 3918760 

C/ Còrdova, 8 – 1º Dta. 
03005 Alacant     Telf.- 965227221 

 
Conselleria d'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 
Av. del Mar, 23 12003 Castelló  
Telf.- 964 333926      
dep.cas_dgd@gva.es 
 
Secció de de Activitat Física i Esport de València 
C/ Gregori Gea, 14 Ed. PROP 2  46009 València   
Telf.- 96 1271185    
dep.val_dgd@gva.es 
 
Direcció general de l'Esport  
Avinguda de Campanar, 32  46015 València     
Telf 961 970722 
promocion_dgd@gva.es 


