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1.- ORGANIZACIÓN E PARTICIPANTES 
 

A XXXIV Copa Deputación de Ourense de Voleibol serán organizada pola Federación 

Galega de Voleibol a través da Delegación Ourensán de Voleibol. 

Está aberta a todos aqueles Clubs que desexen inscribirse nesta competición e que 

pertenzan ao ámbito xeográfico da provincia de Ourense. 

O sistema de competición consistirá nunha primeira fase de liguiña todos contra todos e 

unha Fase Final cos equipos mellor clasificados da fase anterior. De non haber equipos 

para conformar unha liga previa, os inscritos xogarán directamente a fase final. 

 

 

2.- DATAS DE CELEBRACIÓN 
 

O inicio da competición será o 5 de Febreiro. De modo excepcional permitirase adiantar 

algún encontro da competición para disputar partidos que faciliten compartir 

desprazamentos ou aproveitar os horarios dos adestramentos para xogar. Os calendarios 

serán publicados pola FGVB unha vez remate o prazo de inscrición para os equipos. 

 

As datas e prazos son: 

  

• Período de inscrición:  dende o 21 de xaneiro e ata o 4 de febreiro 2019. 

• Inicio da competición:  dende o 5 de febreiro o 31 de marzo 2019. 

• Fase Final:   os días 14 e 14 de abril. 

 

A FGVb poderá modificar as datas de xogo sinaladas en función do número de equipos 

inscritos e da dispoñibilidade das instalacións, avisando os Clubs implicados coa suficiente 

antelación para poder organizarse. 

 

 

3.- INSCRICIÓNS DE EQUIPOS 
 
Para que un equipo poida ser inscrito o Club ao que pertenza deberá estar afiliado a FGVb. 

O prazo de inscrición dos equipos estará aberto dende o 21 de Xaneiro do 2019 ata o 04 de 

febreiro do 2019. Para realizar a inscrición deberase enviar dende o correo electrónico 

oficial do Club un correo electrónico a correo@fgvb.es con copia a ourense@fgvb.es , 

axuntando o modelo OU-01 ou ben facelo presencialmente na Delegación ou na 

Federación. 

 

 

 

 

mailto:ourense@fgvb.es
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4.- LICENZAS E AUTORIZACIÓNS FEDERATIVAS 
 

4.1.- Os equipos poderán inscribir un máximo de 14 xogadores e un mínimo de 8 que 

deberán estar asegurados, ou ben a través do programa XOGADE (Actividade Federada) ou 

ben co seguro da propia Federación. Establécese como data límite para a tramitación de 

novas licenzas que permitan xogar a Copa Deputación o 5 de Febreiro en todas as 

categorías. Estas solicitudes de tramitación de novas licenzas deberán vir acompañadas da 

tramitación dun seguro deportivo de carácter federado. (En determinadas categorías a 

FGVb estudiará tramitar un seguro colectivo para tódolos participantes) 

 

4.2.- Os equipos Sénior, Xuvenís, Cadetes ou Infantís presentarán un modelo OU-01 cunha 

relación de como mínimo 8 xogadores 10 días antes da celebración do primeiro dos seus 

encontros. Respecto destas relacións iniciais de xogadores poderanse facer a maiores un 

total de 4 altas sen límite de baixas (pero nunca poderán quedar no equipo menos de 8 

integrantes). No caso dos equipos Alevíns, o número mínimo de inscritos será de 4 e o de 

benxamíns será de 3. 

 

4.3.- Non haberá límite no número de xogadores que se poderán aliñar en cada partido 

cuxa Federación de orixe non sexa a RFEVB. 

 

4.4.- As categorías de idade das Copas Deputación serán as mesmas que se establecen nas 

Normas Xerais de Competición de voleibol para a temporada 2018-2019: Sénior, Xuvenil, 

Cadete, Infantil, Alevín e Benxamín. 

 

4.5.- Non estará permitido que os xogadores cambien de equipo durante o 

desenvolvemento da competición. 

 

4-6.- Un xogador de categoría inferior dun club non poderá disputar partidos con algún 

equipo de categoría superior se non aparece inscrito no modelo OU-01. 

 

4.7.- Os xogadores de categoría cadete ou inferior co seguro escolar federado do XOGADE 

que desexen xogar nas Copas Deputación Xuvenís ou Sénior deberán tramitar en todo caso 

a súa autorización para competición superior no modelo NC-01. 

 

 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
O sistema de competición determinarase en función do número de equipos inscritos. En 

calquera caso consistirá nunha primeira fase por sistema de liguiña e unha fase final por 

sistema de eliminatorias nun único dia. 
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5.1.- PRIMEIRA FASE 

Os equipos enfrontaranse todos contra todos nunha liga a unha soa volta. En función do 

número de equipos inscritos poderá determinarse a existencia de cabezas de serie que 

pasarán a estar directamente clasificados para a fase final. No caso de inscribirse 4 ou máis 

equipos en unha categoría, xogarase a 1 volta. Si se inscriben 3, xogarase a dobre volta. No 

caso de ser soamente 2 equipos os inscritos, estes xogaran directamente a final. Si 

soamente se inscribe 1 equipo, darase por deserta esa categoría, e non se proclamará 

Campión. 

 

5.2.- FASES FINAIS 

A fase final xogarase a partido único, enfrontando os 2 mellores clasificados da primeira 

fase. Na sede determinada pola Federación, a cal comunicará con antelación os equipos 

implicados. 

 

No caso de que un equipo clasificado para a Fase Final non desexase participar nesta, 

deberá comunicalo por escrito á FGVb con data límite do luns anterior a celebración da 

correspondente fase final. 

 

 

6.- CUSTES DE ORGANIZACIÓN E ARBITRAXES 
 

Os custes de organización, transporte e arbitraxes das Copas Deputación serán asumidos 

pola FGVB con cargo ás subvencións que as Deputacións Provinciais lle poidan outorgar a 

este efecto. No caso de que non existan estas subvencións, os custes anteriores deberán 

ser asumidos polos clubs participantes tal e como establecen as Normas Xerais de 

Competición de Voleibol da FGVb. 

 

 

7.- BALONS OFICIAIS 
 

O balón oficial de xogo é o determinado polas Normas Xerais de Competición de Voleibol 

da Federación Galega de Voleibol para cada categoría.  

 

 

8.- CAMPOS DE XOGO E REDES OFICIAIS 
 
Os requisitos do campo de xogo son os recollidos polas Normas Xerais de Competición de 

Voleibol da Federación Galega de Voleibol. Para favorecer a competicion e que mais 

equipos poidan participar, pódese autorizar a xogar en campos que non cumpran todos os 

requisitos, pero o Club deberá solicitar autorización por escrito a Federación antes de 10 

días de xogo do encontro sinalando as deficiencias que presenta dito campo de xogo. A 
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federación autorizará ou non dito campo por escrito tras avaliar a solicitude e deficiencias 

que presenta. En todo caso, nunca se autorizará a xogar nunha cancha que as deficiencias 

presentadas supoñan un risco para os participantes ou os seus acompañantes. 

 

10.- IDENTIFICACIÓN DOS XOGADORES 
 
Para a identificación de xogadores en encontros, seguirase o indicando nas Normas Xerais 

de Competición de Voleibol da Federación Galega de Voleibol, substituíndo a Aut. 

Federativa polo modelo OU-01, que pasará a facer a mesma función. 

 

11.- OUTRAS CONSIDERACIÓNS 
 

11.1.- A FGVB poderá modificar calquera apartado destas normas co fin de mellorar as 

tarefas administrativas, de xestión, de calendario ou desenvolvemento das competicións. 

Se fora así, farao público e remitirá a información aos Clubs afectados. 

 

11.2.- A FGVB terá potestade para interpretar calquera apartado destas normas que 

puideran dar lugar a dúbidas regulamentarias de procedemento administrativo ou 

deportivo. 

 

11.3.-  O correo electrónico será o medio de comunicación preferente empregado entre a 

FGVB e os seus membros e viceversa. Será obrigatorio para os diferentes compoñentes e 

estamentos da FGVB facilitar unha única conta de correo electrónico para os anteditos fins. 

Ao facilitar este, os interesados prestan expresamente o consentimento esixido no art. 

27.2 da Lei 11/7 de acceso electrónico dos Cidadáns aos servizos públicos. 

 

11.4.- Para calquera aspecto non reflectido nesta normativa, seralle de aplicación a 

normativa propia da FGVB. 


