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VOLEIBOL- MASCULÍ

Dates de competició:
Jornada única: dijous 22 d’abril de 2021

Lloc:  

Pavelló Municipal d’Esports de Pont Major, C. Port Lligat, 5, 17007 Girona (https://goo.gl/-
maps/X5yx3iju6q8Yssc599.

Organització i direcció tècnica: Universitat de Girona

Universitats participants: UAB, UB, UdG, UPC i UPF

Sistema de competició: 

Un grup de 5 equips
La classificació final del campionat, serà la resultant del grup.
No hi haurà fase final.

Calendari grup 5 equips
Equip 4 - Equip 5
Equip 1 - Equip 3
Equip 2 - Equip 5
Equip 1 - Equip 4
Equip 2 - Equip 3
Equip 1 - Equip 5
Equip  2 - Equip 4
Equip  3 - Equip 5 
Equip 1 - Equip 2
Equip 3 - Equip 4

Adaptacions del Reglament:
- Els partits de la fase de grups i les semifinals es disputaran al millor de 3 sets. 
- Un temps mort de 30 segons per equip i per set.
- Es podrà inscriure en acta un màxim 14 jugadores per  partit. 
- El número mínim de jugadors per començar el partit serà de 6.
- La puntuació serà 3 punts per partit guanyat 2-0 i 2 punts al guanyador i un punt al perdedor 
del resultat 2 a 1.
- El temps d’espera màxim per començar un partit serà de 10 minuts
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Normativa de desempats
• Empat a punts entre dos equips al final de la lliga de classificació

S’aplicaran els criteris següents i en l’ordre establert a continuació:
1. Resultat del partit jugat entre els dos equips; si persisteix l’empat.
2. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en 
contra de tots els partits jugats pels equips implicats (lliga a 1 volta); si persisteix l’empat. 
3. Major nombre total de gols/punts marcats/anotats en la lliga; si persisteix l’empat.
4. Per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors.
5. Per sorteig (que realitzarà la universitat coordinadora).

• Empat a punts entre tres o més equips al final de la lliga de classificació
S’aplicaran els criteris següents i en l’ordre establert a continuació:
1. Resultats dels partits jugats entre els equips implicats (nova classificació on es compu-
ten només els resultats obtinguts entre ells); si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
2. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en 
contra en contra dels partits jugats entre els equips implicats; si persisteix l’empat entre 
alguns dels equips. 
3. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en 
contra de tots els partits jugats pels equips implicats; si persisteix l’empat entre alguns 
dels equips.
4. Major nombre total de gols/punts marcats/anotats en la lliga; si persisteix l’empat 
entre alguns dels equips.
5. Per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors.
6. Per sorteig (que realitzarà la universitat coordinadora).

Protocol de seguretat
• Cal superar el test d’antígens.
• Cal presentar el certificat de responsabilitat.
• Minimitzar els contactes amb altres equips i altres persones de l’organització.
• Durant el procés d’accés a la instal·lació es mantindrà una distància de seguretat de 2 metres 
evitant les aglomeracions a l’entrada.
• Respectar els canals d’entrada i sortida de les instal·lacions esportives i totes les seves normes.
• Desinfecció de mans amb hidrogel o solució hidroalcohòlica.
• Mascareta obligatòria a tota la instal·lació esportiva fins a l’hora de la competició.
• Al iniciar el partit els jugadors que estiguin competint no cal que portin la mascareta.
• Mascareta obligatòria a tots els components de la banqueta.
• Banquetes amb separació de 2 metres entre esportistes.
• Hi haurà punts de desinfecció a cada banqueta. Recomanem als jugadors desinfeccions de mans 
periòdiques durant les aturades del partit. 
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• Es faran desinfeccions de pilotes i altre material periòdiques durant les aturades del joc.
• No es faran salutacions a l’inici o final del partit amb contacte físic. Tanmateix cal evitar-lo en 
celebracions durant i després del partit.
• No es poden compartir aigües, cada esportista es portarà les seves aigües en ampolles indivi-
duals.
• Cada equip es portarà les seves pilotes per l’escalfament.

Protocol Covid:
• Protocol Covid dels CCU 2021 https://esportuniversitari.cat/protocolcovid19 
• Protocol Federació Catalana de voleibol http://www.fcvolei.cat/generic/premsa/Helena/Proto-
col%20inici%20temporada%20revisat4%20(ok).pdf

Calendaris i classificacions: www.esportuniversitari.cat

Assegurança/Atenció mèdica: 
Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva 
universitat. Cada universitat es farà responsable de tenir cura que les participants que la represen-
tin tinguin la corresponent assegurança i de disposar durant les competicions dels mitjans 
humans i/o materials per fer-se càrrec dels seus/ves participants en cas de sinistre.


