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LLIGA TERRITORIAL DE
VÒLEI
2015 - 2016
CATEGORIES CONVOCADES: PREBENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL,
CADET I JUVENIL-JÚNIOR

Organitza:

Col·labora:

LLIGA TERRITORIAL DE VÒLEI
Categories convocades:
o Prebenjamí

2008 – 2009

o Benjamí

2006 – 2007

o Aleví

2004 – 2005

o Infantil

2002 – 2003

o Cadet

2000 – 2001

o Juvenil

1998 – 1999

Condicions de participació:
o La participació està oberta a tothom.

hauran de tramitar la llicència esportiva a través del seu Consell Esportiu d'origen. Les
llicències s'hauran de lliurar a l'organització abans de cada partit.
o Els i les esportistes hauran de participar a la categoria que els correspon per any de
naixement, amb les següents excepcions:
 La participació d'esportistes en una categoria immediatament superior serà prèvia
presentació de l'autorització paterna al comitè organitzador.
 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.
Inscripcions:
o Les inscripcions es formalitzaran mitjançant el corresponent full d'inscripció al Consell
Esportiu del Gironès. Les inscripcions generals s'obriran el divendres 25 de setembre de
2015 i es tancaran el divendres 2 d'octubre de 2015.
o La data límit per tramitar les llicències i efectuar els pagaments pertinents, serà el
divendres 9 d'octubre.
Preu:
o Les quotes d'inscripció a la competició seran de 100€ / equip.
o Les llicències tindran un preu de 7€ (per esportista) i de 16€ (pel personal tècnic).
o Per fer efectiva la inscripció, caldrà presentar el formulari d'inscripció degudament
complimentat (acollint-se a la totalitat de la normativa de la lliga), així com el comprovant
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o Tots els participants i el personal tècnic (mínim un entrenador que sigui major d'edat),

de pagament pertinent. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits suposarà la
invalidació de la inscripció.
Competicions i calendari de la Lliga:
o Competició prebenjamí i benjamí. Format trobada (pendent concreció periodicitat).
 Inici trobades: principis de novembre.
o Competició aleví, infantil, cadet i juvenil-júnior. Format lliga cada 2 setmanes.
 Inici Lliga: 24 / 25 d'octubre
Quinzenalment, els resultats es publicaran a www.cegirones.cat.
Arbitratges
L'arbitratge de cada partit anirà a càrrec de l'equip local. Abans del dimarts posterior a cada

tal de portar la classificació interna.
Modificacions i/o ajornaments
Davant una modificació horària o ajornament de partit, caldrà que l'equip sol·licitant del canvi es
comuniqui amb l'equip afectat i acordin una nova data de joc. Els partits ajornats s’hauran de
celebrar abans no finalitzi el calendari. Abans del dimecres de la setmana de la disputa del
partit, caldrà notificar el canvi al CE Gironès. Fora d’aquest termini, l’equip que sol·liciti un
ajornament perdrà un punt de la classificació de la lliga, però l’ajornament seguirà en peu.
Incompareixences
Els enfrontaments hauran de començar a l'hora assenyalada als calendaris de la Lliga. La
incompareixença passats 15 minuts de l'hora marcada, suposarà la pèrdua del partit per 3-0.

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, no es retornarà la inscripció. En cap dels dos casos anteriors, es retornaran
les despeses generades per les llicències esportives.
Normativa tècnica
La normativa tècnica es regirà segons la presentada per la Unió de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC) pel curs 2015-2016. Pendent de publicació.
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partit disputat, caldrà fer arribar l'acta del partit escanejada a administracio@cegirones.cat, per

