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  Volei platja  
  

Masculí: Divendres 30 d’abril de 2021 

Femení: Dissabte 1 de maig de 2021 

 

Lloc: BSC Premia de Dalt  

Horari: de 9.00 a 15.00h 

Organització: UIC Barcelona i CV Premia de Dalt 
 

Participants 

Hi poden participar alumnes matriculats durant el curs 2020-2021 i membres de PAS i PDI de 
qualsevol Universitat catalana o centre adscrit, amb un límit de 2 parelles per universitat fins a un total 
de 24. En el cas que una Universitat no tregui a 2 parelles, aquestes quedaran lliures i a disposició 
d'una altra Universitat. 

Inscripcions 

Per formalitzar la inscripció s’haurà d’inscriure al Servei d’ Esports de la pròpia Universitat abans del 
dimecres 28 d’abril a les 14h. Els tècnics de les Universitats hauran d'inscriure als seus jugadors al web 
de esportuniversitari.cat i comunicar la relació de parelles mitjançant un correu electrònic a 
emartinezf@uic.es. 

Acreditacions 

A partir de les 9h es podran fer les acreditacions a la carpa de coordinació. Com a molt tard es podrá 
acreditar 30 minuts abans del primer partit a disputar per la parella. 

 

 

 
30/04 i 1/05/21 

 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Beach+Sports+Catalunya/@41.500895,2.3471043,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4b6d24b349ab9:0x2d00defedf5979b6!8m2!3d41.500895!4d2.349293?q=BSC+Premia+de+Dalt&rlz=1C1AVNG_enES660ES661&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwi3h-Pp7dzYAhVhL8AKHc5FCyUQ_AUIDCgD
http://www.esportuniversitari.cat/
mailto:emartinezf@uic.es
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Horari 
 

 9h – Arribada i acreditació dels primers participants 
 9.15h – Inici del campionat 
 15h – Lliurament de premis (horari pendent del nombre de participació final)  

Sistema de competició 

La Direcció Tècnica publicarà el sistema de competició un cop tancada la inscripció.  

Normativa 

• Els equips estaran formats exclusivament per 2 jugadors/es de la mateixa universitat. No es 
contempla la categoria mixta, únicament dues modalitats (masculina i femenina). 

• Cada equip ha de vestir obligatòriament samarreta de mateix color numerada. 

• Els participants han d’acceptar les decisions arbitrals sense discutir entre ells. 

• Els partits de la 1a fase es juguen al millor d’un set a 21 punts, sempre amb 2 punts d’avantatge. 
Els partits de la 2a fase, i determinat pel nombre d’equips, podrà ser de 3. 

• Pista de mesures oficials de 8mx8m. 

• No existeix temptativa de servei; és a dir, únicament es permetrà un servei. 

• El bloqueig s’explicarà com a toc d’equip. 

• Si un equip declina jugar després de ser convocat, es declararà “no presentat” i perdrà pel resultat 
de 0-21. 

• El format de competició pot variar en funció de les parelles realment presentades. 

• Un equip que no es presenta en el terreny de joc es declara “no presentat”, donant el partit per 
perdut 0-21. 
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• El període d’escalfament de cada equip, en el mateix camp del partit, no excedirà de 3minuts. 

• En cas d’interferència externa durant el partit, el joc es detindrà i la jugada es repetirà. 

• Per a la resta de situacions, és aplicable la normativa oficial de vòlei platja (FCVB). 

• En cas d’empat a la fase de grups entre 2 equips, es mirarà la diferència de punts a les victòries de 
cada equip. 

 

 
Protocol contra la COVID-19 
 
Els participants i l'organització seguiran en tot moment les mesures adoptades per la FCVB i la SGEAF 
en el seu protocol per frenar el risc de contagi de la COVID-19 en el desenvolupament de la pràctica 
esportiva. A més, els jugadors hauran de lliurar la següent declaració de responsabilitat completa i 
signada a l'acreditació. 
 

Assegurança i atenció mèdica 

Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la Universitat 
(Assegurança Escolar). Els participants majors de 28 anys, al no estar coberts per l’Assegurança 
Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal. 

Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin la 
corresponent assegurança. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que 
poguessin patir participants o espectadors, abans, durant o després de la competició. 

La sola inscripció en aquesta competició comporta la total acceptació del preceptuat en 
aquest document i a les Normes Generals dels CCU 2020. 

 

http://voleiplatja.fcvolei.cat/generic/platja/2020/COVID-19/Protocols%20de%20Joc%20COVID-19.pdf
https://fctennis.cat/wp-content/uploads/2020/10/Protocol-Federaci%C3%B3-Catalana-de-Tennis-Covid-19_maquetat-1.pdf
https://esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf

