REGLAMENT LLIGA VOLEIBOL SÈNIOR FEMENÍ

FORMACIÓ DELS EQUIPS
-

Els equips hauran d’estar formats d’un mínim de vuit jugadors/es, sense un màxim establert. Edat mínima establerta en 18 anys.

-

No pot jugar cap jugadora federada.

-

Es permetrà jugadores ex-federades, PERÓ NOMÈS 1 JUGADORA EN PISTA. Entenen com a ex-federada, les jugadores que han

jugat a partir de 3a catalana.( tan juvenil com sènior)
-

La indumentària dels equips haurà d’estar composta per samarretes i pantalons iguals amb números visibles.

ARBITRATGES, NORMATIVA DE JOC i CALENDARIS
-

Els partits seran al millor de cinc sets.

-

La normativa serà la disciplinada per la Federació Catalana de Voleibol, sempre utilitzant el sentit comú entre els àrbits i els equips.

-

La puntuació serà l’equip guanyador obtindrà 2 punts i l’altre 1 punt. Pendent de confirmació.

-

L’arbitratge dels partits correrà a càrrec de l’equip local.

-

Els horaris dels partits aniran marcats en funció de la disponibilitat de camp de l’equip local, per això els equips us heu de posar en
contacte per saber l’horari. S’intentarà el màxim possible respectar l’horari de joc del local.

-

Els partits seran cada quinze dies, respectant sempre el calendari amb les seves dates festives.

-

El terreny de joc hauria de complir la reglamentació bàsica a més de tenir una instal·lació coberta.

-

L’altura de la red en femení ha de ser de 2,24m i en masculí 2,42m.

TRÀMITS PER LA INSCRIPCIÓ
Aquest any també es farà a través de la pàgina web, un cop ens hagueu comunicat que participeu en el Jocs Escolars, per correu electrònic rebreu
un correu amb tota la informació i la contrasenya per poder entrar el/s vostre/s equip/s (Es facilitarà un dossier amb tota l’explicació per a realitzar la
inscripció.)
FITXES
-

Cada jugador/a haurà d’estar assegurat amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès a través del programa Zènit. Per qualsevol dubte al respecte

li haureu de fer arribar la Montse a jespe@jespe.org. A partir d’aquest programa s’obtindrà el llistat segellat per el Consell Esportiu que haureu de
presentar obligatòriament a cada partit.
- El Consell Esportiu serà el responsable de la competició i es farà càrrec de l'assegurança esportiva, responsabilitat civil, calendaris, etc. El Consell
esportiu us enviarà el tríptic amb les dades de tots i totes les jugadores inscrites en la competició.
-

L'import total per participar i l’assegurança serà de 20 € per jugador/a.

NORMATIVA COVID
-

Adjuntat PROTOCOL DELS CONSELLS ESPORTIUS: ( molt important pàgines 6 i 9)

-

No es podrà saludar ni abans ni després del partit ( es pot substituir per colzes o aplaudiments)

-

S’ha d’enviar a mgiorna@jespe.org la declaracions de responsabilitat de l’ENTITAT i les que són pels ESPORTISTES MAJODRS D’EDAT us
les quedar i fer responsable l’entitat. És necessari tenir-ho tot al dia abans del primer partit.

-

ELs/les tutors/es de joc s’encarregaran de la correcta aplicació del nou protocol de joc (modificat pel COVID19) i vosaltres, les entitats, sereu les
encarregades de gestionar les vostres instal·lacions seguint les premisses que us marquin.

