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TITULO I – DISPOSICIÓNS XERAIS
CAPITULO I – DO ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artigo 1º
1.

O exercicio do réxime disciplinario deportivo, no ámbito da práctica de voleibol, regularase polo previsto na
Lei 10/1990 de 15 de outubro, do Deporte, Lei 3/2012, de 2 de abril, Xeral do Deporte de Galicia, Real
Decreto 1591/1992 de 23 de decembro, sobre Disciplina Deportiva, polo disposto no Estatuto da FGVb, o
presente Regulamento Disciplinario e normas ditadas en desenvolvemento das mesmas. Igualmente, será de
aplicación supletoria, o Regulamento Disciplinario da RFEVb, sempre que non se opoña ao recollido no
presente Regulamento.

2.

Quedan sometidos á disciplina da FGVb todas as persoas que forman parte da súa estrutura orgánica; sobre
todo os clubs deportivos e os seus directivos, xogadores, adestradores, árbitros e anotadores, e, en xeral, todas
aquelas persoas ou entidades que estando federadas, desenvolven as súas actividades no ámbito autonómico.

3.

O ámbito material da potestade disciplinaria da FGVb esténdese ás infraccións das Regras de Xogo ou
Competición (accións ou comisiones que, durante o curso do xogo ou competición, vulneren, impidan ou
perturben o seu normal desenvolvemento), e das Normas Xerais Deportivas, tipificadas na Lei 10/1990, de 15
de outubro, do Deporte, Lei 3/2012, do 2 de abril, Xeral do Deporte de Galicia, Real Decreto 1591/1992, de 23
de decembro, sobre Disciplina Deportiva, polo disposto no Estatuto da FGVb, preceptos do presente
Regulamento. Disciplinario, e as normas ditadas en desenvolvemento das mesmas.

Artigo 2º
Constituirá falta toda infracción das normas contidas no Estatuto Orgánico da FGVb, no presente Regulamento. ou en
calquera outra disposición ditada pola Federación. Non poderán sancionarse as actuacións ou comisiones non tipificadas
como falta en calquera destas normas ou en calquera outra disposición, legalmente aprobadas.

CAPITULO II – DOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS
Artigo 3º
1.
2.

A potestade disciplinaria da FGVb corresponde ao Comité de Competición, en primeira instancia, e Comité de
Apelación, en segunda instancia. O seu funcionamento e composición determinaranse de acordo aos artigos 70
a 73 do Estatuto da FGVb.
Corresponde aos Comités Disciplinarios:
a)

Coñecer cantos feitos e circunstancias afecten ao réxime disciplinario deportivo do voleibol, impoñendo
no seu caso as sancións que procedan en virtude do presente regulamento.
b) Suspender, adiantar ou atrasar encontros, determinando nova data de celebración, cando sexa procedente.
c) Decidir sobre dar por finalizado un encontro por suspendido ou por non celebrado, cando se dean
circunstancias que así o determinen.
d) Designar un terreo de xogo onde haxa de celebrarse un encontro.
e) Fixar a hora dos encontros correspondentes a unha ou varias xornadas cando os seus resultados poidan ter
influencia na clasificación xeral.
f) Solicitar á FGVb en envío de delegados federativos de oficio ou a petición de parte interesada, na forma
prevista regulamentariamente.
g) Calquera outra que veña establecida regulamentariamente.

Artigo 4º
Sen prexuízo das atribucións ao Comité de Competición da FGVb, para os campionatos e torneos oficiais de Voleypraia constituirase en cada caso un Comité de Competición, que deberá atender en primeira instancia e con carácter de
urxencia a aplicación da normativa disciplinaria que puidese suscitarse durante devanditas competicións. Este tipo de
Comité de Competición poderá establecerse tamén para outra clase de competicións ou torneos concretos cando así o
determine a FGVb.
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Estes Comités de Competición estarán constituídos por:
a) Presidente: Delegado da FGVb, e na súa ausencia, representante da Delegación Territorial onde se disputen
as competicións.
b) Vocais: Xuíz Arbitro, caso de estar implicado sería substituído por outro árbitro e membros do Comité de
Competición da FGVb ou Delegación organizadora.
c) Secretario: actuará o da FGVb ou na súa ausencia o que determine a entidade organizadora.
As súas resolucións serán executivas e contra as mesmas poderá recorrerse ante o Comité de Apelación da
FGVb nos prazos e forma sinalados neste Regulamento.

CAPITULO III – DOS PRINCIPIOS DISCIPLINARIOS
Artigo 5º
1.

Son infraccións das Regras de Xogo ou Competición as accións ou comisiones dolosas ou culposas que
durante o curso do xogo ou competición, vulneren, impidan ou perturben o seu normal desenvolvemento.

2.

Son infraccions das Normas Xerais Deportivas as demais accións ou comisiones que sexan contrarias ao
disposto na Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, Lei 3/2012, do 2 de abril, Xeral do Deporte de Galicia,
Real Decreto 1591/1992, de 23 de decembro, sobre Disciplina Deportiva, polo disposto no Estatuto da FGVb,
preceptos do presente Regulamento. Disciplinario, e as normas ditadas en desenvolvemento das mesmas.

Artigo 6º
1.

Non pode impoñerse sanción que non se atope tipificada regulamentariamente. con anterioridade á comisión da
falta.

2.

Na determinación da responsabilidade das fracciones deportivas, os órganos disciplinarios federativos deberán
aterse aos principios informadores do dereito sancionador.

3.

Só poderán impoñerse sancións en virtude de expediente instruído ao efecto, sendo obrigado cumprimento o
trámite de audiencia ao interesado e con ulterior dereito a recurso.

4.

As faltas de carácter deportivo poden ser MOI GRAVES, GRAVES ou LEVES.

5.

Si dun mesmo feito ou feitos sucesivos derivásense dous ou máis faltas, ou fosen cometidas nunha unidade de
acto, estas poderanse sancionar independentemente.

CAPITULO IV – DAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS DA RESPONSABILIDADE
Artigo 7º
A responsabilidade disciplinaria deportiva extínguese:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Por falecemento do inculpado.
Por disolución do Club ou Entidade sancionada.
Por cumprimento da sanción.
Por prescrición das fracciones
Por prescrición das sancións impostas.
A perdida da condición de federado.

Cando a perda desta condición sexa voluntaria, o suposto de extinción terá efectos meramente suspensivos si
quen estivese suxeito a procedemento disciplinario en trámite, ou fose sancionado, recuperase nun prazo de tres anos a
condición baixo a cal quedaba vinculado á disciplina deportiva, nese caso o tempo de suspensión da responsabilidade
disciplinaria deportiva non se computará aos efectos da prescrición das fracciones nin das sancións.
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Artigo 8º
Son circunstancias atenuantes da responsabilidade disciplinaria deportiva:
a) Non ser sancionado con anterioridade no seu historial deportivo.
b) A de preceder, inmediatamente á infracción, unha provocación suficiente.
c) proceder o culpable, antes de coñecer a apertura do procedemento disciplinario e por impulso de
arrepentimento espontáneo, a reparar ou diminuír os efectos da falta, a dar satisfacción ao ofendido ou a
confesar aquela a os órganos competentes.
d) Non haber ter intención de causar un mal de tanta gravidade como o que se produciu.
Artigo 9º
Son circunstancias agravantes:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ser reincidente. Hai reincidencia cando o autor fose sancionado con anterioridade por calquera infracción á
disciplina deportiva de igual ou maior gravidade, ou por dúas ou máis de inferior gravidade da que nese
suposto trátese. Entenderase producida no transcurso dun ano, contado a partir do momento en que se cometeu
a infracción.
Non acatar inmediatamente as decisións arbitrais, salvo que este desacato fose sancionado como falta.
Provocar o desenvolvemento anormal dun partido pola falta cometida.
Cometer calquera falta como espectador tendo licenza federativa de calquera clase, directivo ou membro de
club, ou membro da Xunta Directiva e/ou Comisión Delegada da Federación Galega de Voleibol.
A premeditación coñecida.
Cometer a falta mediante prezo, recompensa ou promesa.
Abusar de superioridade ou empregar medio que debilite a defensa.
Executar a falta con auxilio de persoas que aseguren ou proporcionen a impunidade.

Artigo 10º
1.

Non concorrendo circunstancia atenuante ou agravante, os órganos disciplinarios valorarán adecuadamente as
circunstancias que concorran na comisión de feito para a imposición da sanción correspondente.

2.

Cando se presenten só atenuantes, aplicarán a sanción en grado mínimo e si unicamente concorren agravantes o
grado medio ou máximo.

3.

Concorrendo circunstancias atenuantes e agravantes compensaranse racionalmente, graduando o valor dunhas
e outras, para determinar a sanción.

4.

Con independencia do anteriormente exposto, para a determinación da sanción que resulte aplicable, os
órganos disciplinarios poderán valorar o resto de circunstancias que concorran na falta, tales como as
consecuencias da infracción, a natureza dos feitos, a concorrencia no inculpado de singulares responsabilidades
na orde deportiva ou o ter ocorrido no ámbito do deporte escolar.

Artigo 11º
1.

Son sancionables, ademais das faltas consumadas, as frustradas e as tentativas.
a)

Hai falta frustrada cando o autor leva a cabo todos os actos necesarios para o seu execución sen que se
produza por causa independente da vontade daquel.

b) Hai tentativa cando o autor comeza a execución dos feitos, sen levar a cabo todos os necesarios para
producir a falta por causa distinta do seu voluntario desestimento.
2.

A falta frustrada e a tentativa de falta castigarase con sanción inferior nun ou dous grados á correspondente á
consumada.
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CAPITULO V – DA PRESCRIPCIÓN E SUSPENSIÓN
Artigo 12º
1.

As fracciones prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo sexan moi graves, graves ou leves,
comezándose a contar o prazo de prescrición ao día seguinte da comisión da infracción.
O prazo de prescrición interromperase pola iniciación do procedemento sancionador, pero si este permanecese
paralizado durante un mes por causa non imputable á persoa ou entidade suxeita ao dito procedemento, volverá
ás presas o prazo correspondente, interrompéndose de novo a prescrición ao renovarse a tramitación do
expediente.

2.

As sancións prescribirán aos tres anos, ao ano ou ao mes, segundo trátese das que correspondan a fracciones
moi graves, graves ou leves, comezándose a contar o prazo de prescrición desde o día seguinte a aquel en que
adquira firmeza a resolución pola que se impuxo a sanción, ou desde que se quebrantase o seu cumprimento si
este comezase.

Artigo 13º
1.

A petición expresa e motivada do interesado, os órganos disciplinarios da FGVb poderán acordar,
motivadamente, a suspensión da execución das sancións impostas, sexa cal for o procedemento seguido, sen
que a mera interposición de reclamacións ou recursos que contra as mesmas correspondan paralicen ou
suspendan o seu cumprimento.

2.

Para a suspensión da execución do acto recorrido teranse en conta os prexuízos de difícil ou imposible
reparación que puidesen derivarse do seu cumprimento.

3.

Para as sancións consistentes en clausura do recinto deportivo, a suspensión da sanción terá carácter
automático pola mera interposición do correspondente recurso.

TITULO II – DAS INFRACCIONES E SANCIÓNS
CAPITULO I – DOS PRINCIPIOS XERAIS
Artigo 14º
As fracciones deportivas clasifícanse en MOI GRAVES, GRAVES E LEVES.
Artigo 15º
As sancións a impoñer con arranxo ao presente Regulamento., por razón das faltas, son:
a)

A xogadores, adestradores, auxiliares, delegados, directivos, membros do equipo arbitral e membros da Xunta
Directiva e/ou Comisión Delegada.
- Inhabilitación.
- Suspensión ou privación de licenza federativa, con carácter temporal ou definitivo.
- Amoestación pública.
- Apercibimento.
- Perda dos dereitos de arbitraxe.
- Multa

b) Aos clubs.
- Perda do encontro ou eliminatoria ou descualificación na competición.
- Perda ou descenso de categoría ou división
- Clausura de recinto deportivo con carácter temporal, indefinida ou definitiva.
- Multa.
- Apercibimento. de pechadura de campo.
- Perdida de puntos ou postos na clasificación.
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- Celebración do encontro a porta pechada.
- Expulsión da FGVb.
Artigo 16º
1.

Unicamente poderán impoñerse sancións persoais consistentes en multa nos casos en que os xogadores,
adestradores, árbitros, delegados, directivos ou auxiliares perciban retribucións polo seu labor. O importe da
sanción deberá, previamente, figurar cuantificado no presente regulamento.

2.

Para unha mesma infracción poderán impoñerse multas de modo simultáneo a calquera outra sanción de
distinta natureza, sempre que estean previstas para a categoría de infracción de que se trate e que, no seu
conxunto, resulten congruentes coa gravidade da mesma. O non pagamento das sancións pecuniarias terá a
consideración de quebrantamento da sanción.

3.

Para a graduación de calquera sanción terase en consideración as circunstancias modificadoras de
responsabilidade deportiva que concorran en cada caso e en adecuada proporción á infracción cometida.

CAPITULO II – DA SUSPENSIÓN
Artigo 17º
A suspensión poderá ser por un determinado número de encontros ou períodos de tempo.
a)

Entenderase como suspensión de encontros, aquela cuxos límites van dun partido a todos os que abarque a
competición da tempada, e dentro da categoría na que foi sancionado.
- A suspensión por un determinado número de encontros implicará a prohibición de alinearse ou intervir en
tantos encontros oficiais e inmediatos á data do fallo como abarque a sanción e pola orde en que veñan
sinalados nos calendarios oficiais de competición, aínda que polas causas que fosen, como adiamento ou
suspensión dalgún partido, excepto modificación oficial do calendario, non se celebrasen no día inicialmente
programado e con anterioridade disputáronse outros encontros sinalados para datas posteriores.
- Se o número de encontros aos que se refire a sanción excedesen aos que restan para o final de tempada,
aqueles serán completados cos da seguinte. Os encontros de suspensión pendentes deberán efectuarse na
categoría na que participe o equipo ao que pertenza na seguinte tempada, aínda que este xogue en categoría
distinta da anterior.

b) Entenderase como suspensión de períodos de tempo os que se refiren a un concreto, durante a que non poderá
participar en encontro algún, calquera que sexa a súa clase, e non serán computables os meses en que non haxa
competición oficial. Si excedese o seu cumprimento da tempada correspondente, o período computable
empezará ás presas novamente desde o momento de iniciarse a nova competición oficial.
c)

Se non subscribise licenza ao comezo da competición oficial computarase o prazo de suspensión desde o
momento en que solicite nova licenza polo mesmo ou outro club. Tanto nun como noutro caso, a FGVb reterá
a licenza ata o cumprimento total da sanción, con independencia da categoría da nova licenza, se esta fose
expedida.

Artigo 18º
1.

A sanción de suspensión incapacita para a actividade para a que fose sancionado. A sanción de privación de
licenza federativa e inhabilitación incapacita non só para a actividade para a que foron impostas, senón para o
desenvolvemento de calquera outra actividade relacionada co voleibol incluído, no seu caso, o exercer a
representación das Entidades Deportivas ante calquera órgano federativo.

2.

O suspendido, mentres estea cumprindo a sanción, non poderá cambiar de club na mesma tempada.

3.

Toda persoa con licenza federativa poderá ser privado dela a perpetuidade, de modo excepcional, pola
reincidencia en faltas moi graves cando dita reincidencia considérese de extraordinaria gravidade.
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Artigo 19º
1.

Cando un xogador, adestrador ou auxiliar sexa obxecto de expulsión ou figure no acta de xogo con falta
descalificante, deberá considerarse suspendido para os seguintes partidos, en tanto non se dite o fallo do
Comité de Competición, sen prexuízo do dereito que lle asiches ao interesado para efectuar alegacións en prazo
de 72 horas podendo nas mesmas solicitar a suspensión preventiva da mesma. A suspensión provisional para os
seguintes partidos ata que non dite fallo o Comité de Competición, computarase, a efectos do cumprimento da
sanción que se lle impoña. A súa actuación ou alienación en tal caso, considerarase como aliñación indebida,
aínda cando non se recibiu fallo do Comité de Competición, sancionando ou non dita falta.

2.

No entanto, o Comité de Competición, cando o estime conveniente ou a solicitude de parte, poderá autorizar a
súa actuación ou aliñación, en tanto se reúnan os antecedentes necesarios e dite fallo.

CAPITULO III – DAS MULTAS
Artigo 20º
As sancións económicas abonaranse necesariamente á FGVb, dentro dos dez días hábiles seguintes á notificación do
fallo. Aos clubs, en caso de non abonar as cantidades nese prazo, se lles descontará do seu fianza as cantidades
pendentes de liquidación. Si dita fianza non cubrise a totalidade da sanción, o club dispoñerá dun máximo de 7 días para
abonar todas as cantidades por sanción pendentes. En caso de non abonalas na súa totalidade nese prazo seralles de
aplicación o previsto no artigo 69 do presente regulamento.
Artigo 21º
1.

Os Clubs son os directos responsables da boa orde e desenvolvemento dos encontros e do comportamento dos
seus xogadores, adestradores, auxiliares, directivos e demais persoas vinculadas aos mesmos.

2.

Os clubs serán sempre responsables subsidiarios das sancións pecuniarias ou multas impostas con carácter
principal ou accesorio a persoas a el vinculadas tales como xogadores, adestradores, auxiliares, directivos,
acompañantes e demais persoas vinculadas ao mesmo.

3.

Poderá impoñerse igualmente multa aos Clubs por faltas cometidas por persoas vinculadas directa ou
indirectamente ao mesmo, que prestasen a súa actividade tan só a título honorífico.

4.

Para a imposición da sanción de multa aos equipos pertencentes ás competicións que se atopen dentro do
ámbito do Deporte Escolar, estarase en todo caso de acordo ao regulado na dita materia pola administración
Autonómica.

CAPITULO IV – DE CLAUSURA DO TERREO DE XOGO
Artigo 22º
1.

A sanción de clausura dun terreo de xogo implica a prohibición de utilizar o mesmo durante o número de
xornadas que abarque a sanción imposta.

2.

A distancia mínima á que deberá celebrarse respecto de a poboación na que se atope o terreo oficial de xogo
obxecto de sanción, será de vinte e cinco quilómetros.

3.

Si un mesmo terreo de xogo é utilizado por varios clubs, clausúraa só afectará aos equipos do equipo
sancionado e aos encontros nos que este fose o organizador.
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CAPÍTULO V – DAS INFRACCIÓNS ÁS REGRAS DO XOGO
SECCIÓN I – DAS INFRACCIÓNS DOS XOGADORES
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 23º
Serán sancionadas con privación de licenza federativa de dúas a cinco anos:
a)

Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos xogadores, cando se dirixan ao equipo
arbitral, a outros xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou ao público que se consideren de
especial gravidade.
b) A agresión a membros do equipo arbitral, xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas e
acompañantes de clubs ou ao público, con inequívoco propósito de causar dano e orixinando o feito lesión ou
dano de especial gravidade.

Artigo 24º
A falta de asistencia non xustificada ás convocatorias de seleccións Autonómicas e Provinciais, referidas estas tanto aos
adestramentos como á celebración efectiva do encontro ou competición, será sancionada coa privación de licenza
federativa dun a dous anos.
Artigo 25º
A realización de comportamentos que provoquen a suspensión do encontro será sancionada con privación de licenza
federativa dun a tres anos.
Artigo 26º
A subscrición de licenza por dúas ou máis clubs por parte dun xogador, será sancionada con inhabilitación de seis meses
a dous anos. No entanto, si a duplicidade das licenzas efectuásese con nome suposto, a inhabilitación será por un
período de dous a cinco anos.

DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 27º
Serán sancionadas con suspensión de licenza federativa de seis meses a dous anos:
a)

Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos xogadores, cando se dirixan ao equipo
arbitral, a outros xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou ao público que non revistan a
especial gravidade do apartado a) do artigo 23.
b) A agresión a calquera persoa comprendida no apartado anterior que non constitúa falta cualificada como moi
grave do apartado b) do artigo 23.

Artigo 28º
O xogador que convocado por calquera das seleccións nacionais comparecese con atraso notable non xustificado á
convocatoria, abandonase esta antes da súa finalización, ou cando se aprecie falta de interese ou vontade será
sancionado con amoestación ou suspensión de licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 29º
As ameazas, coacciones, realización de actos venatorios de palabra ou de obra, así como insultar ou ofender de forma
grave ou reiterada cando se dirixan ao árbitro, a outros xogadores, a adestradores, auxiliares, autoridades deportivas, ou
ao público, serán sancionados con amoestación ou suspensión da licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 30º
Os actos notorios e públicos dos xogadores, que atenten á dignidade ou decoro propios da actividade deportiva, serán
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sancionados con amoestación ou suspensión de licenza federativa dun mes a un ano.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 31º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a)

Ameazar, insultar ou ofender a membros do equipo arbitral, autoridades deportivas, outros xogadores,
adestradores, auxiliares, membros de clubs, ou ao público, si non constituíse falta máis grave.
b) Agarrar, empuxar ou zarandear, ou producirse, en xeral, outras actitudes cara ás persoas que figuran no
apartado anterior que, sexan só levemente violentas sen constituír falta considerada como moi grave ou grave e
sen acreditarse ánimo agresivo por parte do autor.

Artigo 32º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a)

As observacións formuladas aos árbitros, adestradores, directivos e demais autoridades deportivas no exercicio
das súas funcións de maneira que signifiquen unha lixeira incorrección, a condición de que o feito non
constitúa falta grave.
b) O que reiteradamente protestase decisións arbitrais.
c) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instrucións recibidas de árbitros e autoridades
deportivas no exercicio das súas funcións.
d) Os xogadores seleccionados para calquera selección Autonómica ou Provincial que con motivo dunha
convocatoria, xa sexan adestramentos, encontros ou desprazamentos, cometesen faltas de disciplina ou
incorreccións.
e) O xogador que facendo funcións de capitán do seu equipo negásese a asinar a acta a requirimento do equipo
arbitral.
SECCIÓN II – ADESTRADORES E AUXILIARES
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 33º
Serán sancionadas con privación de licenza federativa de dúas a cinco anos:
a)

Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos adestradores e auxiliares, cando se
dirixan ao equipo arbitral, autoridades deportivas, a xogadores, adestradores, auxiliares, ou ao público, que se
consideren de especial gravidade.
b) A agresión a membros do equipo arbitral, xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas, ou ao
público, con inequívoco propósito de causar dano e orixinando o feito lesión ou dano de especial gravidade.

Artigo 34º
O adestrador ou delegado dun equipo que ordenase a retirada inxustificada do campo dos seus xogadores ou non
impedise a mesma no transcurso dun encontro, será sancionado coa privación de licenza federativa de dúas a cinco anos
sen prexuízo do resto de sancións que lle puidese corresponder ao club por dita retirada.
Artigo 35º
Os comportamentos que provoquen a suspensión dun encontro serán sancionados coa privación de licenza federativa
por un prazo dun a tres anos.
Artigo 36º
O adestrador que subscribise licenza por dúas ou máis clubs, salvo nos casos previstos regulamentariamente. será
sancionado coa inhabilitación dun mes a tres anos. No entanto, si a duplicidade das licenzas efectuásese con nome
suposto, a inhabilitación será por un período de tres ata cinco anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
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Artigo 37º
Serán sancionadas con suspensión de licenza federativa de seis meses a dous anos:
a)

Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos dos adestradores, cando se dirixan ao equipo
arbitral, a outros xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou ao público que non revistan a
especial gravidade do apartado a) do artigo 33.

b) A agresión a calquera persoa comprendida no apartado anterior que non constitúa falta cualificada como moi
grave do apartado b) do artigo 33.
Artigo 38º
As ameazas, coacciones, realización de actos venatorios de palabra ou de obra, así como insultar ou ofender de forma
grave ou reiterada cando se dirixan ao equipo arbitral, a xogadores, a outros adestradores, auxiliares, autoridades
deportivas ou ao público serán sancionados con amoestación ou suspensión de licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 39º
Os actos notorios e públicos dos adestradores e auxiliares, que atenten á dignidade ou decoro propios da actividade
deportiva serán sancionados con suspensión de licenza federativa dun mes a un anos.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 40º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a)

Ameazar, insultar ou ofender a membros do equipo arbitral, autoridades deportivas, xogadores, adestradores,
auxiliares, ou ao público, si non constituíse falta máis grave.
b) Agarrar, empuxar ou zarandear, ou producirse, en xeral, outras actitudes cara ás persoas que figuran no
apartado anterior que, sexan só levemente violentas sen constituír falta considerada como moi grave ou grave e
sen acreditarse ánimo agresivo por parte do autor.

Artigo 41º
Serán sancionados con apercibimento ou con suspensión dun a tres encontros:
a)

A lixeira incorrección cando se dirixan a outros adestradores, auxiliares, xogadores, autoridades deportivas ou
ao público a condición de que o feito non constitúa falta grave.
b) Quen formule observacións ou proteste decisións arbitrais a calquera dos colexiados de forma que implique
lixeira incorrección.
c) O que reiteradamente protestase decisións arbitrais.
d) A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e instrucións recibidas do equipo arbitral e
autoridades deportivas no exercicio das súas funcións.

Artigo 42º
A entrada dos adestradores e auxiliares no campo de xogo e intervención nos incidentes que poidan producirse, salvo
para auxiliar aos seus xogadores en caso de lesión, previo chamamento do árbitro principal e para defender aos seus
xogadores en caso de agresión será sancionada con apercibimento, salvo que polos feitos correspóndalle outra
infracción.
Artigo 43º
As sancións moi graves, graves e leves previstas para os feitos tipificados nesta sección poderanse aplicar a aqueles
adestradores e auxiliares de calquera selección que o sexan exclusivamente destas e non estean adscritos durante a
tempada a clubs.
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SECCIÓN III – DAS INFRACCIÓNS DO EQUIPO ARBITRAL
Artigo 44º
As sancións previstas para o colectivo arbitral, en calquera caso e independentemente. da cualificación da falta, poderán
levar aparellada a perda de haberes total ou parcial e no caso de faltas moi graves con feitos que revistan especial
gravidade, incluso a perda de categoría.
Artigo 45º
1.

Cando algún membro deste colectivo cometa calquera das fracciones que establece o presente Regulamento, o
Comité de Competición dará traslado diso á Comisión Técnica de Regras de Xogo e Arbitrade para que provea
sobre o particular e propoña, sen carácter vinculante para o Comité, as sancións que correspondan, en
aplicación das disposicións contidas respecto diso nos Regulamentos correspondentes.

2.

O informe e proposta a que se refire o parágrafo anterior deberá obrar en poder do Comité de Competición, no
prazo de cinco días, a contar desde o traslado do oportuno expediente ao Comité Técnico Galego de Árbitros,
ou en caso contrario, entenderase que este non propón sanción algunha, deixando á consideración do Comité
de Competición a sanción a impoñer.
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES

Artigo 46º
Serán sancionados con privación da licenza federativa de dúas a cinco anos:
a)

Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos cando se dirixan a outro membro do equipo
arbitral, contra xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou ao público que se consideren de
especial gravidade.
b) A agresión a outros membros do equipo arbitral, xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou
ao público con inequívoco propósito de causar dano e orixinando o feito lesión ou dano de espacial gravidade.

Artigo 47º
A retirada do campo, unha vez comezado o encontro, de xeito inxustificada, impedindo que este se xogue na súa
totalidade será sancionada con inhabilitación de dúas a catro anos, correndo a cargo dos mesmos os danos e prexuízos a
que houber lugar, sendo valorados estes por os órganos disciplinarios da FGVb.
Artigo 48º
A retirada definitiva no transcurso da tempada, de xeito inxustificada, será sancionada con perda do dereito a participar
en todas as competicións da FGVb.
Artigo 49º
Os incidentes probados do equipo arbitral, antes, durante e despois do encontro, que revistan especial gravidade por ser
feitos que orixinen danos graves, impidan a normal celebración do encontro, ou se exerceu coacción de tal natureza que
enervara decisivamente o xogo, serán sancionados con inhabilitación de dous a catro anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 50º
Será sancionada con privación da licenza federativa de seis meses a dous anos:
a)

Os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos e antideportivos cando se dirixan a outro membro do equipo
arbitral, contra xogadores, adestradores, auxiliares, autoridades deportivas ou ao público que non revistan a
especial gravidade do apartado a) do artigo 46.
b) A agresión a calquera persoa comprendida no apartado anterior que non constitúa falta cualificada como moi
grave do apartado b) do artigo 46.
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Artigo 51º
Os actos notorios e públicos dos árbitros que atenten á dignidade ou decoro propios da actividade deportiva serán
sancionados coa suspensión de licenza federativa dun mes a un ano.
Artigo 52º
O dirixir un encontro baixo os efectos de calquera tipo de droga, alcohol, estimulantes ou de calquera outra sustancia
similar, sancionarase coa suspensión de licenza federativa dun mes a un ano e multa de entre 300,00€ e 1.000,00€
Artigo 53º
Serán sancionados con privación de licenza federativa dun mes a dous anos, e multa de 250,00€ a 600,00€:
a)

A redacción, alteración ou manipulación maliciosa do Acta do partido de forma que as súas anotacións non se
correspondan co acontecido no partido.
b) A non comparecencia a un encontro sen xustificación.
c) A falta de informe, cando lle corresponda realizalo ou sexa requirido para iso, polos Comités Disciplinarios da
FGVb, sobre feitos ocorridos antes, durante ou logo dun encontro ou a información maliciosa, equívoca ou
falsa do mesmo, omitindo, falseando ou desfigurando devanditos feitos, ou silenciando a conduta antideportiva
de adestradores, auxiliares, xogadores, delegados, directivos, público ou calquera outra persoa que debese
sinalarse.
Artigo 54º
Sancionarase con suspensión dun mes a dous anos e multa de 250,00€ a 600,00€:
a)

Suspender un encontro sen a concorrencia das circunstancias previstas na Regulamentación vivente ou non
esgote todos os medios ao seu alcance para o total desenvolvemento do encontro.
b) A información defectuosa nun informe requirido polos Comités Disciplinarios.
c) Dirixir ou actuar, sen a previa designación do Comité Técnico Galego de Árbitros, salvo as excepcións
regulamentariamente. previstas.
d) A negativa a cumprir as súas funcións nun encontro ou o aducir causas falsas para evitar unha designación.
e) O incumprimento de calquera outra obrigación que lle impoña a castramentación vivente, que mereza a
cualificación de grave.

Artigo 55º
A subscrición de licenza como xogador sen ter a autorización regulamentaria correspondente será sancionada coa
suspensión de tres a seis meses da actividade federativa arbitral. En caso de reincidencia será sancionado coa privación
de licenza federativa de seis meses a un ano.
Artigo 56º
O rexeitamento por terceira vez na mesma tempada dunha designación sen motivo plenamente xustificado, sancionarase
con suspensión dun a dous anos e multa de 250,00€ a 600,00€:
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 57º
Será sancionado con apercibimento ou suspensión dun a tres encontros ou xornadas:
a)

Ameazar, insultar ou ofender a outros membros do equipo arbitral, autoridades deportivas, xogadores,
adestradores, auxiliares, ou ao público, si non constituíse falta máis grave.
b) Agarrar, empuxar ou zarandear, ou producirse, en xeral, outras actitudes cara ás persoas que figuran no
apartado anterior que, sexan só levemente violentas sen constituír falta considerada como moi grave ou grave e
sen acreditarse ánimo agresivo por parte do autor.
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Artigo 58º
Sancionarase con apercibimento ou suspensión dunha a tres xornadas:
a)

A non presenza puntual a un encontro. Enténdese por non puntualidade, a non presenza media hora antes da
hora oficial sinalada para o inicio do encontro.
b) Non acudirse no campo de xogo, perfectamente uniformado, segundo as normas ditadas polo Comité Técnico
Nacional de Árbitros.
c) Dirixir un partido coas facultades físicas diminuídas por causa de somnolencia, fatiga ostensible, falta de
medios correctores da visión si o árbitro precisáseo, etc.
d) A falta de cumprimento polo segundo árbitro, anotador, e xuíces de liña si houbéseos, das instrucións do
primeiro árbitro.

Artigo 59º
Sancionarase con apercibimento ou suspensión por tempo de ata un mes:
a) A alteración ou omisión de datos na redacción das actas cando non se considere maliciosa.
b) O incumprimento das obrigacións relativas a impedir que se infrinxan as Regras de Xogo.
c) Por incumprimento das obrigacións que a Regulamentación vivente impón aos árbitros, respecto de a redacción
de actas.
d) A pasividade ante as actitudes antideportivas dos compoñentes dos equipos participantes.
e) O incumprimento de calquera outra obrigación que lle impoña a regulamentación vivente cando non sexa
considerada falta grave.
Artigo 60º
A non remisión do acta, informes adicionais e licenzas retidas, así como a non comunicación de resultados por parte do
Primeiro árbitro no prazo regulamentario logo da finalización do encontro á FGVb será sancionado da seguinte forma:
a) A primeira vez será sancionado con amoestación.
b) A segunda e terceira vez será sancionado coa suspensión dunha xornada.
c) A partir da terceira vez sancionarase coa suspensión de dúas xornadas cada vez.
Ademais das sancións anteriores, poderase impoñer unha sanción económica equivalente ao importe da cota arbitral.
SECCIÓN IV – DAS INFRACCIÓNS DOS CLUBS
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 61º
1. Será sancionada con perda do encontro ou no seu caso eliminatoria e desconto dun punto da súa clasificación,
ademais de non anotarlle o punto por participación, podendo impoñer multa de ata 601,01 €:
a) A aliñación indebida dun ou varios xogadores nun mesmo encontro, por non estar provisto da
correspondente autorización federativa para o equipo ou categoría da competición na que participe, por
sanción ou por non concorrer outros requisitos regulamentarios esixidos. A aliñación indebida na que o
xogador que a produza non participe (non interveña), considérase falta leve e sancionarase con multa de
ata 60 €.
b) Cando se demostre a falsidade na declaración que motivo a expedición da licenza sobre dato que resultase
fundamental para a mesma si o xogador participase en competición oficial.
2. Se a aliñación indebida prevista no punto anterior produciuse sen concorrer mala fe, será sancionado coa perda
do encontro ou no seu caso da eliminatoria e desconto dun punto da súa clasificación.
3. No caso de que os feitos revestisen extrema gravidade e sempre que concorra a circunstancia agravante de
reincidencia, descualificarase ao club e a tempada seguinte participará na categoría inmediata inferior.
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Artigo 62º
O equipo que sen xustificación non compareza a un encontro ou se negue a participar no mesmo será sancionado por
non comparecencia. A dita non comparecencia levará aparelladas as seguintes sancións:
1. De tratarse dunha competición por puntos, daráselle por perdido o encontro e se lle descontará 1 punto da súa
clasificación, ademais de non anotarlle o punto por participación.
a) Si o equipo non comparecente tivese virtualmente perdida a categoría ao cometer a infracción, esta
implicará, ademais das sancións previstas anteriormente, que ao finalizar a competición descendese á
inmediata inferior a aquela que lle correspondeu ao finalizar a tempada.
b) Cando a non comparecencia prodúzase por segunda vez nunha mesma competición ou nun dos dous
últimos partidos, o incomparablemente perderá toda o seu puntuación e será sancionado coa multa que
corresponda conforme ao apartado 3 de leste mesmos artigo.
c) En caso de producirse unha terceira non comparecencia, ademais do recolleito no apartado anterior, o
equipo será expulsado da competición.
2. Sendo unha competición por eliminatorias, considerarase perdida a eliminatoria da que se trate, para o equipo
non comparecido.
3. As non comparecencias serán sancionadas con multa de 20 a 100 € na primeira ocasión e de 100 a 300 € por
cada unha das seguintes. Ademais, no caso de quedar fóra da competición por algún dos motivos recolleitos
nos apartados 1 e 2 anteriores, con unha multa equivalente ao importe do aval.
Artigo 63º
Serán consideradas como non comparecencia, levando consigo as mesmas sancións:
a)

A non presenza dun equipo, puntualmente, á hora sinalada para o comezo do encontro, sen concorrer causas
que o xustifique e iso determinase a súa suspensión, salvo causa de forza maior, que será apreciada polo
órgano competente.
b) A comparecencia dun equipo cun número de xogadores inferior ao que determine a normativa vixente para dar
comezo un encontro.
c) A retirada dun equipo do campo de xogo unha vez comezado un encontro impedindo que este se xogue na súa
totalidade.
d) A actitude dun equipo ou os seus dirixentes, adestradores ou delegados, que impida a iniciación do encontro,
cando sexan requiridos para iso polos árbitros do partido e persistan na súa negativa.
Artigo 64º
Non se considerará retirada dun equipo, cando o encontro fose suspendido tecnicamente polos árbitros por falta do
número de xogadores regulamentarios, como consecuencia das sancións disciplinarias aplicadas por aqueles.
Artigo 65º
1. A retirada dun equipo dunha competición unha vez inscrito levará aparexadas as seguintes sancións:
a)
b)
c)
d)
2.

Sen contido.
Non poderá participar en ningunha outra competición durante a mesma tempada.
Ocupará praza de descenso da categoría da que se retira.
Multa polo importe mínimo do aval e ata 601,01 €.

No entanto, si a retirada do equipo producísese antes da elaboración do calendario definitivo e sempre que non
implique prexuízo para terceiros, non se lle impoñerá a sanción reflectida no apartado b) do número anterior.

Artigo 66º
A renuncia a participar nunha competición fóra dos prazos previstos para iso asemellarase a non comparecencia,
podendo acordarse o abono por parte do club infractor dos gastos e prexuízos debidamente xustificados, ocasionados a
terceiros, así como ao abono dunha multa de ata 601,01 €.
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Artigo 67º
Todo club clasificado para disputar unha Fase Autonómica, Nacional ou de Ascenso dos distintos campionatos,
considerándose que todas as fases dunha competición son unha mesma, implicará a obrigación de disputalas segundo a
regulamentación vivente. A non participación nas diferentes fases dun Campionato Autonómico, Nacional ou Ascenso
unha vez clasificado será sancionada como non comparecencia e non terá dereito a participar en devanditas fases nas
dúas seguintes tempadas en caso de clasificarse.
Artigo 68º
1.

Os incidentes probados do público afecto ou simpatizantes do club local, antes, durante e despois do
desenvolvemento do encontro que revistan, a xuízo dos respectivos Comités Disciplinarios, especial gravidade
por tratarse de feitos que orixinen danos graves, aos membros do equipo arbitral ou do equipo contrario,
impidan a normal terminación do encontro ou si exerceuse coacción de tal natureza que enervara
decisivamente o xogo do visitante, serán sancionados con perda do encontro ou no seu caso da eliminatoria,
sen desconto de puntos da súa clasificación, e clausura do seu recinto deportivo de xogo por un período dun
mes a unha tempada. Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata 300 €.

2.

Cando as faltas cometidas por espectadores resultasen debidamente probadas como cometidas por seguidores
do equipo visitante, as sancións recolleitas no presente artigo, poderanlles ser de aplicación a este último.

3.

En caso de reincidencia clausuraráselle o recinto deportivo por un tempo de catro meses ao que reste de
tempada e poderáselle impoñer multa de ata 601,01 €.

4.

Para os supostos de clausura do recinto deportivo de xogo estarase ao previsto no artigo 21 do presente
Regulamento.

Artigo 69º
1.

O non abono de calquera obrigación federativa de carácter económico e de calquera obrigación económica
causada pola participación nos campionatos oficiais, sempre que estas sexan de carácter deportivo e
consecuencia da propia competición, levará apareado automaticamente un recargo do 10% da débeda, unha vez
transcorridos 15 días do requirimento rubefaciente por parte da Secretaría Xeral da FGVb. Igualmente levará
aparellada a suspensión dos encontros sucesivos, nos que se lles dará por perdidos, unha vez que este órgano o
poña en coñecemento do Comité de Competición. En ningún caso tramitaranse inscricións de equipos ou altas
de fichas ou de mutualidades deportivas de ningún equipo que manteña débedas coa Federación Galega de
Voleibol, sempre que non se proceda á cancelación das citadas débedas.

2.

En caso de reincidencia, o club infractor poderá ser retirado da competición e descendido da categoría. Igual
sanción aplicarase para as débedas pendentes ao finalizar a competición, si non as abona nun prazo máximo de
15 días a partir do requirimento de pago, aplicando, neste caso, igualmente o recargo e prazo estipulado no
apartado anterior. En ambos casos, non poderá inscribir os seus equipos en competición ata o abono total da
débeda completa e do mesmo xeito, será sancionado coa inhabilitación de todos os seus dereitos federativos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES

Artigo 70º
1.

Os incidentes do público antes, durante e despois do desenvolvemento do encontro que a xuízo dos respectivos
Comités Disciplinarios, non revistan o carácter de falta moi grave do artigo 68, serán sancionados con
clausúraa do recinto deportivo de xogo por un período de ata tres meses. Igualmente poderáselle impoñer unha
multa de ata 150,25 €.

2.

Cando as faltas cometidas por espectadores resultasen debidamente probadas como cometidas por seguidores
do equipo visitante, as sancións recolleitas no presente artigo, poderanlles ser de aplicación a este último.

3.

Clausúraa do recinto deportivo de xogo poderá ser substituída por decisión do Comité Disciplinario
competente, pola de celebrar o encontro ou encontros correspondentes, no seu propio terreo de xogo, pero a
porta pechada.

4.

Para os supostos de clausura do recinto deportivo de xogo estarase ao previsto no artigo 21 do presente
Regulamento.
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5.

No caso de reincidencia será sancionado co previsto para falta moi grave.

Artigo 71º
O incumprimento das normas referentes á dispoñibilidade dos terreos de xogo e ás condicións e elementos técnicos
necesarios nos mesmos, segundo as Regras Oficiais de Xogo e Regulamentos da FGVb que motiven a suspensión do
encontro, será sancionado con perda do encontro para o equipo local.
Artigo 72º
1.

O club que na competición correspondente néguese a satisfacer o recibo arbitral que se presente ao cobro,
haberá de depositar o seu importe na FGVb, dentro dos cinco días naturais seguintes á finalización do
encontro. En caso de non realizalo así, a FGVb poñerao en coñecemento dos órganos disciplinarios
federativos, que acordarán a suspensión dos encontros sucesivos en que haxa de participar o club infractor, os
cales daránselle por perdidos ata que non efectuei aquel pago cun recargo adicional do 20 %, sobre a totalidade
da súa importe. Este pago deberá realizarse con polo menos catro días de antelación á data de celebración do
encontro cuxa suspensión evitar mediante aquel.

2.

A reincidencia na falta de pago do recibo arbitral, motivará que os órganos disciplinarios federativos poderán
obrigar ao Club infractor a que deposite o importe total ou estimado e, sen prexuízo de posterior liquidación,
dos recibos arbitrais de todos os encontros restantes da competición; caso de non facelo, será descualificado da
mesma.

Artigo 73ª
A celebración de encontros amigables ou oficiais cuxa solicitude de autorización non fose efectuada á FGVb, cando
fose necesario regulamentariamente., ou tal autorización foille denegada, será sancionada con multa de ata 300 €.
Artigo 74º
A non comunicación de xeito inxustificada por parte dos clubs obrigados pola regulamentación vivente, da data, horario
e terreo de xogo para a celebración de encontros, nos prazos previstos na normativa da FGVb, para o suposto de que a
infracción trouxese como consecuencia a non celebración do encontro, será sancionada coa perda do encontro.
Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata 60,10 €.
Artigo 75º
A non comparecencia dun ou varios xogadores dun club seleccionados para o Equipo Autonómico ou Provincial, sen
motivo de causa ou forza maior, si apréciase a responsabilidade de devandito club, será sancionada coa suspensión por
un ano do dereito do club a celebrar encontros autonómicos intercelulares. Ademais, poderáselle impoñer a multa de ata
300 €.
Artigo 76º
A falta de veracidade ou alteración dolosa nos datos reflectidos nas fichas ou licenzas, sempre que se probase
responsabilidade por parte do club, será sancionada con multa de ata 300 €.
Artigo 77º
Os clubs que incumpran a obrigación regulamentaria de inscrición de equipos xuvenís perderán o seu dereito a
participar na competición na súa categoría e a percibir as subvencións que outorga a FGVb. Si tales clubs, unha vez
iniciadas as competicións, retiran os equipos xuvenís ou estes non participan nas súas respectivas competicións, serán
sancionados coa perda do dereito a percibir as subvencións que outorga a FGVb e multa de ata 300 €, ademais de non
poder participar en Fases Finais ou de Ascenso en caso de clasificarse.
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DAS INFRACCIONES LEVES
Artigo 78º
1.

Os incidentes de público que non teñan a consideración de graves ou moi graves, serán sancionados con
apercibimento ou clausura do terreo de xogo de ata dúas xornadas e multa de ata 60,10 €.

2.

Cando as faltas cometidas por espectadores resultasen debidamente probadas como cometidas por seguidores
do equipo visitante, as sancións recolleitas no presente artigo, poderanlles ser de aplicación a este último.

3.

Clausúraa do recinto deportivo de xogo poderá ser substituída por decisión do Comité Disciplinario
competente, pola de celebrar o encontro ou encontros correspondentes, no seu propio terreo pero a porta
pechada.

4.

Para os supostos de clausura do recinto deportivo de xogo estarase ao disposto no artigo 21 do presente
Regulamento.

5.

No caso de reincidencia será sancionado co previsto para a falta grave.

Artigo 79º
1. Se no transcurso da tempada, prodúcese a baixa do adestrador nun equipo o club deberá cubrir a praza nun
prazo máximo de dúas semanas, salvo que a baixa sexa por enfermidade, nese caso a Escola Galega de
Adestradores, poderá autorizar a prolongación do prazo, previa solicitude do club.
2. No caso de que o club non emende a anomalía sancionaráselle:
a) Á 3ª xornada consecutiva sen ter tramitada a licenza correspondente, o club será sancionado con multa de
30 €.
b) Nas sucesivas xornadas esta sanción será incrementada con 15 € por xornada en 2ª División e con 12 € no
resto de competicións.
3. A actuación indebida dun adestrador, xa sexa por non estar provisto da correspondente licenza federativa para
o equipo ou para a categoría da competición ou no seu caso autorización provisional, ou por estar o adestrador
suspendido, sancionarase con multa ao equipo implicado de ata 60,10 € cando sexa por primeira vez e de ata
120 € en caso de reincidencia.
Artigo 80º
A non presenza puntual dun equipo, que implique que o encontro non comece á hora establecida, sempre que iso non
determine a suspensión será sancionada con multa de ata 60,10 €.
Artigo 81º
As denuncias inxustificadas sobre irregularidades nas instalacións do terreo de xogo pertencente a outro club, serán
sancionadas con multa de ata 60,10 €, e o club que as efectuou virá obrigado a abonar os gastos orixinados a razón dos
emolumentos autorizados para o desprazamento de federativos.
Artigo 82º
Non adoptar todas as medidas de prevención necesarias para evitar as alteracións da orde antes, durante e despois do
encontro e, en especial, non requirir a asistencia da Forza Pública de ser necesario, será sancionado con multa de ata
60,10 € e apercibimento de pechadura do campo.
Artigo 83º
Sancionaranse con multa de ata 60,10 €:
a)

O incumprimento das disposicións referentes a dispoñibilidade dos terreos de xogo e condicións e elementos
técnicos necesarios nos mesmos, segundo as Regras de Xogo e regulamentos da FGVb, cando non motive a
suspensión do encontro, así como o incumprimento no que respecta a vestiarios para árbitros e equipos
visitantes.
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b)
c)
d)
e)

A falta de designación do Delegado de Equipo.
A falta de designación do Delegado de Campo, si fose necesario.
O incumprimento das disposicións referentes a uniformidade de xogadores.
A falta de presenza do Delegado de campo, si fose necesario.

Artigo 84º
A non comunicación por parte dos clubs obrigados pola regulamentación vivente, da data, horario e terreo de xogo para
a celebración de encontros, nos prazos previstos na normativa da FGVb, para o suposto de que a infracción non
conllevara a suspensión do encontro, será sancionada con multa de ata 60,10 € incrementándose en 6 € por cada día que
exceda do máximo establecido para iso.
Artigo 85º
Os clubs que de acordo á regulamentación vivente tivesen a obrigación de comunicar os resultados e non o fixesen nos
prazos previstos, serán sancionados:
A 1ª non comunicación .................................. 12 €
A 2ª non comunicación .................................. 24 €
A 3º non comunicación e ss. ................increméntanse en 12 € cada vez respecto de a anterior.
Artigo 86º
Outros incumprimentos das obrigacións que lles veñen impostas polos Estatutos federativos e Regulamentos da FGVb.
serán sancionados con multa de ata 60,10 €.
Artigo 87º
1.

Todo club local que incumpra a regulamentación vivente respecto de as súas obrigacións en canto aos balóns
oficiais de xogo homologados pola FGVb, será sancionado con multa:
Primeira ocasión ........................................................... 21 €
Segunda ocasión ........................................................... 30 €
Terceira e posteriores .................................................... increméntase 12 € respecto da anterior.

2.

Si non fose posible disputar o encontro, este deberá repetirse con todos os gastos e indemnizacións que fixe o
Comité de Competición a cargo do club local.

3.

Independentemente das sancións sinaladas anteriormente, os clubs virán obrigados a satisfacer as
indemnizacións correspondentes por danos causados a persoas investidas de cargo federativo, a xogadores e
elementos directivos do contrario, así como aos árbitros e auxiliares e tamén aos vehículos que utilicen para o
seu transporte aos hoteis onde se hospeden, sempre que se produzan a consecuencia do partido.

Artigo 88º
Os clubs son os directos responsables da boa orde e desenvolvemento dos partidos e do comportamento dos seus
xogadores, adestradores, delegados, acompañantes, directivos, e demais persoas vinculadas aos mesmos. En
consecuencia ademais das sancións económicas previstas no presente Título para ditas persoas e das que será
responsable subsidiario o club, poderá impoñérselle unha multa da mesma contía á que se impuxo a devanditas persoas.
Artigo 89º
A imposición de calquera das sancións previstas para os clubs, o será sen prexuízo de decretar, o organismo competente,
as indemnizacións que correspondan, a favor dos prexudicados.
Artigo 90º
1.
2.

Cando un encontro déase por finalizado por quedar só cinco xogadores nun dos equipos, o Comité de
Competición poderá ditaminar como resultado final o que sinale o marcador en devandito momento, aplicando
o Regulamento. da FIVB para determinar o resto da puntuación ata a pechadura regulamentario do encontro.
Os equipos non poderán alegar ningunha causa para non celebrar un encontro ou demorar o seu comezo cando
sexan requiridos polo equipo arbitral para inicialo. A súa negativa a cumprir a orde dos árbitros poderá ser
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considerada como incomparecencia.
Artigo 91º
1.

O equipo retirado ou descualificado da competición perderá toda a súa puntuación da fase da competición na
que se retire e non se terán en conta os resultados habidos nos seus encontros disputados.

2.

Este equipo cubriría automaticamente unha das prazas de descenso da súa División, sendo sancionado
economicamente de acordo á aplicación da normativa vivente. Tamén poderá ser sancionado coa non
participación na competición da que descende nas dúas seguintes tempadas.

Artigo 92º
1.

De acordarse a repetición total ou parcial dun encontro verificarase, si é preciso, a porta pechada ou en campo
designado pola FGVb e todos os gastos correrán por conta do equipo culpable, sen prexuízo das
indemnizacións que procedan a tenor do disposto na normativa vivente.

2.

No caso de que a acta oficial dun encontro conteña algún erro material que a xuízo do Comité de Competición
inflúa decisivamente ou desvirtúe o seu resultado final, este poderá anular o encontro na súa totalidade e
dispoñer a súa nova celebración, sendo os gastos arbitrais por conta da FGVb.
SECCIÓN V – DAS INFRACCIÓNS DOS DIRECTIVOS

Artigo 93º
Consideraranse directivos aos efectos do presente Regulamento, aquelas persoas que na FGVb e/ou clubs realizasen
tarefas de dirección, ben de forma gratuíta ou remunerada ou desempeñen calquera cargo deportivo encomendado polos
seus superiores.
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 94º
Os directivos responsables da incomparecencia do seu equipo ou da súa retirada da competición na que participen, serán
sancionados coa inhabilitación por un prazo de dous a catro anos.
Artigo 95º
Cando realizasen feitos atentatorios moi graves á disciplina, á boa orde deportiva, ao respecto debido ás autoridades ou
ás normas que regulan o voleibol español, poderán ser sancionados coa inhabilitación por un prazo de dous a catro anos.
Artigo 96º
Todos os actos definidos no presente Regulamento. como faltas moi graves dos xogadores, adestradores e demais
elementos do voleibol que sexan cometidos polos directivos, serán sancionados coa inhabilitación de dúas a catro anos
para calquera actividade relacionada co voleibol, así como as sancións económicas previstas en devanditos artigos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 97º
Todos os actos definidos no presente Regulamento como falta grave dos xogadores, adestradores e demais elementos do
voleibol que sexan cometidos polos directivos, poderán ser sancionados coa inhabilitación dun mes a dous anos.
Artigo 98º
O incumprimento dos deberes propios do seu cargo castigarase coa inhabilitación dun mes a un ano.

DAS INFRACCIÓNS LEVES
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Artigo 99º
Calquera outra falta prevista para os xogadores, adestradores ou auxiliares, cometida por directivos que non estea
tipificada como falta moi grave ou grave considerarase falta leve e poderá ser sancionado con amoestación ou
inhabilitación das súas funcións de ata un mes.
SECCIÓN VI – DA ALTERACIÓN DE RESULTADOS
Artigo 100º
Con independencia das sancións que poidan corresponder, os órganos disciplinarios terán a facultade de alterar o
resultado de encontros, atendendo ás circunstancias do caso, en todos aqueles en os que a infracción supoña unha grave
alteración da orde do encontro ou competición, decidindo si debe darse por terminado, que se xogue de maneira total ou
que se continúe. En caso de acordar a repetición do encontro deberá disputarse cos mesmos xogadores que figuraban no
acta, salvo excepcións previstas no presente Regulamento.

CAPITULO VI – NORMAS XERAIS DEPORTIVAS
SECCIÓN I – DAS INFRACCIÓNS DE XOGADORES, ADESTRADORES E AUXILIARES
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 101º
O que directa ou indirectamente interveña en actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo, intimidación ou
simples acordos o resultado dun encontro ou competición será sancionado con privación de licenza federativa, por un
período de dous a cinco anos.
Artigo 102º
1.
2.

O quebrantamento de sancións impostas será sancionado coa privación de licenza federativa, por un prazo de
seis meses a catro anos. O quebrantamento apreciarase en todos os supostos en que as sancións resulten
executivas. O mesmo réxime aplicarase cando se trate do quebrantamento de medidas cautelares.
Considerarase quebrantamento de sanción imposta a adestradores suspendidos, a dirección de equipos desde as
gradas.

Artigo 103º
As declaracións públicas que inciten aos equipos ou aos espectadores á violencia serán sancionados con privación de
licenza federativa, por un prazo de dous a catro anos:
Artigo 104º
1.

Os abusos de autoridade serán sancionados coa privación de licenza federativa, dun mes a dous anos.

2.

Serán sancionadas coa sanción prevista no parágrafo anterior, as faltas graves de respecto e consideración
debida aos órganos deportivos e federativos, a outros membros da Federación, compañeiros e subordinados, así
como os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos.

Artigo 105º
A promoción, incitación, consumo ou utilización de prácticas prohibidas a que se refire o artigo 56 da Lei 10/90 do
Deporte e artigo 70,2 e) da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, así como a negativa a someterse aos controis esixidos por
órganos e persoas competentes, ou calquera acción ou omisión que impida ou perturbe a correcta realización de
devanditos controis será sancionado coa privación de licenza federativa, por un prazo dun a cinco anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 106º
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O incumprimento reiterado de ordes e instrucións emanadas dos órganos deportivos competentes será sancionado con
suspensión de licenza federativa de dúas a seis encontros ou xornadas dentro da mesma tempada. En tales órganos
atópanse comprendidos os árbitros, técnicos, directivos e demais autoridades deportivas.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 107º
As condutas contrarias ás normas xerais deportivas, así como o incumprimento das obrigacións que veñen impostas
polos Estatutos e Regulamentos, que non teñan a cualificación de moi graves ou graves, serán sancionadas con
apercibimento ou suspensión dun a tres encontros.
SECCIÓN II – DAS INFRACCIÓNS DO EQUIPO ARBITRAL
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 108º
O árbitro que directa ou indirectamente interveña en actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo, intimidación
ou simples acordos o resultado dun encontro ou competición, ou si coa súa actuación prexudicase intencionadamente a
un equipo por animosidade manifesta ou por recibir dádiva ou promesa de recompensa será sancionado con suspensión
de licenza federativa, con carácter temporal, por un período de dous a cinco anos e perda da categoría.
Artigo 109º
O quebrantamento de sancións impostas será sancionado coa privación de licenza federativa por un prazo de seis meses
a catro anos. O quebrantamento apreciarase en todos os supostos en que as sancións resulten executivas. O mesmo
réxime aplicarase cando se trate do quebrantamento de medidas preventivas.
Artigo 110º
As declaracións públicas de árbitros que inciten aos equipos ou aos espectadores á violencia, serán sancionados coa
privación de licenza federativa, por un prazo de dous a cinco anos.
Artigo 111º
1.

O abuso de autoridade será sancionado con privación de licenza federativa dun mes a dous anos.

2.

Serán sancionadas coa sanción prevista no parágrafo anterior, as faltas graves de respecto e consideración
debida aos órganos deportivos e federativos, a outros membros da Federación, compañeiros e subordinados, así
como os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos.

Artigo 112º
A promoción, incitación, consumo ou utilización de prácticas prohibidas a que se refire o artigo 56 da Lei 10/90 do
Deporte e artigo 135 da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, así como a negativa a someterse aos controis esixidos por
órganos e persoas competentes, ou calquera acción ou omisión que impida ou perturbe a correcta realización de
devanditos controis será sancionado coa privación de licenza federativa, por un prazo de dous a cinco anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 113º
O incumprimento reiterado de ordes e instrucións emanadas dos órganos deportivos competentes será sancionado con
suspensión de licenza federativa de dúas a seis encontros ou xornadas dentro da mesma tempada.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 114º
As condutas contrarias ás normas xerais deportivas, así como o incumprimento das obrigacións que veñen impostas
polos Estatutos e Regulamentos, que non teñan a cualificación de moi graves ou graves, serán sancionadas con
apercibimento ou suspensión dun a tres encontros.
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SECCIÓN III – DAS INFRACCIÓNS DOS CLUBS
DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 115º
O club, que a través dos seus xogadores, adestradores, auxiliares, delegados, directivos ou calquera outra persoa, que
directa ou indirectamente interveña en actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo, intimidación ou simples
acordos o resultado dun encontro ou competición será sancionado coa descualificación do equipo e o club non poderá
tomar parte en competicións oficiais de ámbito autonómico nas dúas seguintes tempadas, perdendo todos os dereitos
adquiridos e debendo militar ao seu reingreso, despois do cumprimento da sanción, na categoría inferior á que tivese no
momento da descualificación. Ademais poderáselle impoñer unha multa de ata 601,01 €.
a)

No caso de que a captación para cometer a infracción verificásese preto dun, varios ou todos os xogadores dun
equipo ou o seu adestrador sen coñecemento do club, este queda exento de responsabilidade, pero os xogadores
ou adestrador culpables serán sancionados a tenor do disposto no presente Regulamento.
b) Toda persoa que resulte responsable da comisión desta falta e non dispoña de licenza federativa, vinculado ou
non aos clubs infractores, e que estea suxeita á disciplina do presente Regulamento., será inhabilitada por un
período de dous a cinco anos.

Artigo 116º
Si nun partido de calquera competición un club deixásese gañar, premeditadamente, co propósito de alterar a
clasificación, en beneficio propio, dun ou outros, os clubs implicados serán sancionados coa perda da súa categoría.
Ademais, poderase impoñer unha multa de ata 601,01 €.
Artigo 117º
O quebrantamento de sancións impostas será sancionado coa privación da categoría por un período de dous a cinco
anos. O quebrantamento apreciarase en todos os supostos en que as sancións resulten executivas. O mesmo réxime
aplicarase cando se trate do quebrantamento de medidas cautelares.
Artigo 118º
A promoción, incitación, consumo ou utilización de prácticas prohibidas a que se refire o artigo 56 da Lei 10/90 do
Deporte e artigo 135 da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, ou calquera acción ou omisión que impida ou perturbe a
correcta realización dos controis esixidos por órganos e persoas competentes, será sancionado con descualificación do
club que non poderá tomar parte en competicións oficiais de ámbito autonómico nas dúas seguintes tempadas, perdendo
todos os dereitos adquiridos e debendo militar ao seu reingreso, despois do cumprimento da sanción, na categoría
inferior á que tiña no momento de ser descualificado. Ademais poderáselle impoñer unha multa de ata 601,01 €.
SECCIÓN IV – DAS INFRACCIÓNS DOS DIRECTIVOS
INFRACCIÓNS MOI GRAVES
Artigo 119º
O directivo que directa ou indirectamente interveña en actuacións dirixidas a predeterminar, mediante prezo,
intimidación ou simples acordos o resultado dun encontro ou competición será sancionado con inhabilitación, con
carácter temporal, por un período de dous a catro anos.
Artigo 120º
As declaracións públicas dos directivos que inciten aos seus equipos ou aos espectadores á violencia, serán sancionadas
coa inhabilitación por un prazo de dous a catro anos.
Artigo 121º
1.

Os abusos de autoridade serán sancionados coa inhabilitación por un prazo dun mes a dous anos.

2.

Serán sancionadas coa sanción prevista no parágrafo anterior, as faltas graves de respecto e consideración
debida aos órganos deportivos e federativos, a outros membros da Federación, compañeiros e subordinados, así
como os comportamentos, actitudes, e xestos agresivos.
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Artigo 122º
A promoción, incitación, consumo ou utilización de prácticas prohibidas a que se refire o artigo 56 da Lei 10/90 do
Deporte e artigo 135 da Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, ou calquera acción ou omisión que impida ou perturbe a
correcta realización dos controis esixidos por órganos e persoas competentes, sen prexuízo das sancións que puidesen
corresponder ao resto de persoas implicadas ou ao mesmo club, será sancionado coa inhabilitación por un prazo dun a
catro anos.
DAS INFRACCIÓNS GRAVES
Artigo 123º
O incumprimento reiterado de ordes e instrucións emanadas dos órganos deportivos competentes será sancionado con
suspensión de licenza federativa de dúas a seis encontros ou xornadas dentro da mesma tempada.
DAS INFRACCIÓNS LEVES
Artigo 124º
As condutas contrarias ás normas xerais deportivas, así como o incumprimento das obrigacións que veñen impostas
polos Estatutos e Regulamentos, que non teñan a cualificación de moi graves ou graves, serán sancionadas con
apercibimento ou suspensión dun a tres encontros.
SECCIÓN V – DAS INFRACCIÓNS DO PRESIDENTE DA FEDERACIÓN
Artigo 125º
1. O Presidente da FGVb será responsable das seguintes fracciones MOI GRAVES sancionadas con
inhabilitación de dúas a catro anos:
a)
b)
c)
d)
e)

Participación en probas ou competicións non autorizadas pola Administración Deportiva de Galicia.
Non execución das resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
Incumprimento de acordos da Asembleas Xeral e órganos federativos.
Non convocatoria nos prazos e condicións legais dos órganos de goberno e representación da FGVb.
Incorrecta utilización dos fondos privados ou subvencións, créditos, avales e demais axudas de carácter
público.
f) Organización de actividades distintas ás competicións oficiais sen a preceptiva autorización da
Administración Deportiva Galega.
g) Denegación inxustificada de licenza
h) Reiteración de faltas graves.

2. Das fracciones do apartado anterior responsabilízase o Presidente, sen prexuízo das responsabilidades en que
puidesen incorrer outras persoas integrantes de órganos federativos.
Artigo 126º
1. O Presidente da FGVb será ademais responsable das seguintes fracciones catalogadas como GRAVES,
sancionadas con inhabilitación dun mes a dous anos atendendo á gravidade dos feitos:
a) Incumprimento de ordes e instrucións emanadas de órganos deportivos competentes.
b) Incumprimento de regras de administración e xestión do orzamento e patrimonio da FGVb.
2. Das fracciones do apartado anterior responsabilizarase o Presidente da Federación sen prexuízo das
responsabilidades nas que puideses incorrer outras persoas integrantes dos órganos federativos.
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CAPITULO VII- DISCIPLINA DEPORTIVA NO ÁMBITO DO VOLEI PRAIA
SECCIÓN I – INFRACCIÓNS DOS XOGADORES DE VOLEI PRAIA
Artigo 126 bis
Ademais das fracciones previstas no Título II e do establecido no Código de Conduta recollido no Regulamento Técnico
de Voley Praia, serán sancionables as seguintes condutas do xogador de Volei Praia:
1.

Non comparecencia: O xogador que sen xustificación suficiente e sen realizar o aviso previo previsto no
Regulamento Técnico ou na normativa específica da proba, non compareza a unha proba na que se inscribiu,
ou comparecido néguese a participar nela, será sancionado coa suspensión dunha a tres das seguintes probas
organizadas pola FGVb nas que pola súa categoría e nivel puidese participar. A segunda non comparecencia
nunha tempada supoñerá a suspensión de ata en cinco probas, e a terceira vez a suspensión da licenza durante
un ano. Ademais, poderáselle impoñer unha multa, respectivamente, de ata 100 euros a primeira vez, de ata
500 euros a segunda e de ata 1.000 euros a terceira.

2.

Negativa a xogar: Un xogador que unha vez acreditado negásese a xogar un partido sen causa xustificada,
maliciosamente non se presentase a el, abandonase a pista durante un partido ou abandonase a competición,
será suspendido de ata as cinco seguintes probas organizadas pola FGVb nas que pola súa categoría e nivel
puidese participar. Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata 1.000 euros. A segunda vez que cometa
esta infracción na mesma tempada suspenderáselle a licenza por un tempo dun a dous anos, ademais de
aplicarlle a sanción económica prevista.

3.

Finximento de lesión: Un xogador que se retire dunha proba alegando lesión, enfermidade ou impedimento
físico ou psicolóxico de calquera tipo e participase noutra dentro dos tres días seguintes á súa retirada sen obter
o permiso expreso da FGVb, será sancionado coa suspensión da súa licenza por un período de ata un ano.
Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata 1.000 euros.

4.

Xogo indolente: O xogador que non puxese os seus mellores esforzos nun partido ou mostrase unha actitude no
xogo apática, abúlica ou neglixente, manifestándose o seu desinterese pola vitoria, será suspendido do torneo e
de ata as seguintes tres probas organizadas pola FGVb nas que pola súa categoría e nivel puidese participar.
Ademais, poderáselle impoñer unha multa de ata 1.000 euros. A segunda vez que cometa esta infracción na
mesma tempada, ademais da sanción económica antedicha, suspenderáselle a licenza por un tempo de seis
meses a un ano. Para a graduación das sancións terase en conta a evidencia para o público de tal actitude,
impoñéndose no seu grado máximo si o partido resultou grotesco.

5.

Participación en probas non homologadas: O xogador que participe nunha proba non homologada será
sancionado coa suspensión de licenza de ata dous anos.

6.

Participación nunha proba sen a correspondente licenza: O xogador que participase nunha proba organizada
pola FGVb sen a preceptiva licenza, non poderá inscribirse nunha proba organizada pola FGVb durante un a
seis meses a contar desde a obtención da licenza.

7.

Acumulación de tarxetas: un xogador que reciba tres tarxetas amarelas ou dúas vermellas nun mesmo torneo,
será sancionado cunha multa de ata 100 euros. Por cada nova tarxeta amarela ou vermella que se lle mostre a
partir desa cantidade, impoñeránselle, respectivamente 100 ó 150 euros máis de sanción. Si no transcurso dun
mesmo circuíto recibise unha cantidade total de tarxetas amarelas superior a dúas por torneo ou de vermellas
superior a unha, sancionaráselle con ata 100 euros por cada unha das tarxetas que superen dita proporción.

8.

Expulsión do set: sancionarase con multa de ata 150 euros.

9.

Descualificación: a descualificación dun xogador por calquera causa supoñerá a súa suspensión de ata nas tres
probas seguintes organizadas pola FGVb na que pola súa categoría e nivel puidese participar e/ou multa de ata
300 euros. Esta sanción só se aplicará si a infracción pola que se lle descualifica non ten prevista outra maior.

10. Indumentaria: as fracciones ás normas que sobre indumentaria establece o Regulamento Técnico,
sancionaranse con 30 euros a primeira vez e 100 euros a segunda e sucesivas veces na mesma proba. Se o
xogador, unha vez advertido, non corrixe a falta e non se lle permitise disputar o partido, aplicaráselle a
sanción prevista no punto anterior.
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Artigo 126 ter
As fracciones establecidas nos puntos 1, 2, 3, 4 e 6 do artigo anterior, poderán levar aparexadas a perda das dietas ou o
abono de gastos que pola súa asistencia á proba puidesen corresponderlle, así como a perda do dereito ao cobro dos
premios e á percepción dos puntos que lle corresponderon pola súa clasificación. O xogador sancionado conforme ao
momento 3 tampouco poderá sumar no seu rango os puntos que puidese obter na outra proba na que participa no caso de
estar esta incluída no sistema.
Artigo 126 quáter
Naquelas probas nas que existan premios en metálico, o Regulamento Técnico de Voley Praia preverá sancións
económicas porcentuais sobre os premios a percibir polos xogadores sancionados ou sobre o total dos repartidos na
proba, por fracciones ao Regulamento de Xogo, ao Código de Conduta do Xogador de Volei Praia e ao resto das
previsións do Regulamento Técnico que lles afecten. Estas sancións serán accesorias ás que correspondesen segundo o
establecido nas fracciones descritas do presente Regulamento.
Artigo 126 quinquies
A procedencia e graduación das sancións económicas establecidas neste título determinarase en función do nivel
deportivo da proba na que se produciu e no prexuízo producido na súa organización.
Igualmente, na imposición das sancións aplicarase o principio de personalidade, determinando, segundo as
características da infracción, cando procede sancionar ao equipo en conxunto ou soamente ao xogador infractor.
TÍTULO III – DOS PROCEDEMENTOS

CAPITULO I – CONSIDERACIÓNS XERAIS
Artigo 127º
1.

De conformidade cos artigos 71 a 73 do Estatuto Orgánico da FGVb, os órganos disciplinarios da mesma, a
quen corresponde exercer a potestade disciplinaria son o Comité de Competición e o Comité de Apelación.

2.

O Comité de Competición poderá estar composto por un Xuíz único e un secretario, exceptuando o previsto no
artigo 4 deste regulamento. para o Comité de Competición de Volei praia.

3.

O Comité de Apelación poderá estar formado por un máximo de tres membros, dos cales polo menos un deberá
ser licenciado en Dereito.

Artigo 128º
1.

Só poderán impoñerse sancións disciplinarias en virtude de expediente instruído ao efecto con arranxo aos
procedementos regulados no presente Regulamento. Si iniciado o procedemento o infractor recoñece a súa
responsabilidade poderase resolver o mesmo coa imposición da sanción que proceda.

2.

As providencias e resolucións deberán ser motivadas nos casos previstos na lexislación estatal sobre
procedemento administrativo común e cando así o dispoña a normativa deportiva.

3.

O Comité de Competición levará un rexistro de sancións impostas, aos efectos, entre outros, da posible
apreciación de causas modificadoras da responsabilidade e do cómputo dos prazos de prescrición de fracciones
e sancións.

Artigo 129º
1.

Calquera persoa ou entidade cuxos dereitos ou intereses poidan verse afectados pola consubstanciación dun
procedemento disciplinario poderá acudirse no mesmo, tendo, desde entón e aos efectos de notificacións e de
proposición e práctica da proba, a consideración de interesado.

2.

As providencias ou resolucións recaídas en procedementos disciplinarios, que afecte aos interesados nos
mesmos, serán notificadas no prazo máis breve posible, co límite máximo de dez días hábiles, de acordo co
establecido na lexislación do procedemento administrativo común.
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3.

Con independencia da notificación persoal, poderá acordarse a comunicación pública das resolucións
sancionadoras, respectando o dereito ao honor e a intimidade das persoas, conforme á legalidade vivente. No
entanto, as providencias e resolucións non producirán efectos para os interesados ata o seu notificación persoal,
salvo nos supostos previstos no artigo seguinte ou na lexislación do procedemento administrativo común.

Artigo 130º
No caso de que unha determinada sanción ou acumulación das mesmas, imposta durante o desenvolvemento dun
encontro, leve consigo automaticamente outra sanción accesoria ou complementaria, bastará a comunicación pública do
órgano disciplinario competente para actuar en primeira instancia nesa proba ou competición coa inclusión da sanción
nas follas de resultados diarias da competición de que se trate, así como a entrega de devandita resolución ao
representante do club en devandita competición, de forma que permitan o seu coñecemento polos interesados, para que
a sanción sexa executiva, sen prexuízo da obrigación de proceder á notificación persoal.
Artigo 131º
As notificacións deberán conter o texto íntegro da resolución, coa indicación de si é ou non definitiva, expresión das
reclamacións ou recursos que procedan, órgano ante o que houbesen de presentarse e prazo para interpoñelas.
Artigo 132º
1.

Os árbitros exercen a potestade disciplinaria durante o desenvolvemento dos encontros, de forma inmediata,
podéndose reclamar a súa actuación mediante a interposición dun recurso ante o Comité de Competición da
FGVb.

2.

As actas subscritas polos árbitros do encontro, constituirán medio documental necesario no conxunto da proba
das fracciones ás regras e normas deportivas e gozan de presunción de veracidade, salvo erro material
manifesto, que poderá acreditarse por calquera medio admitido en Dereito. Igual natureza terán as ampliacións
ou aclaracións ás mesmas subscritas polos propios árbitros, ben de oficio, ben a solicitude dos órganos
disciplinarios.

3.

Sen prexuízo do anterior, os feitos relevantes para o procedemento e a súa resolución poderán acreditarse por
calquera medio de proba, podendo os interesados propoñer que se practiquen calquera outras probas ou aportar
directamente cantas sexan de interese para a correcta resolución do expediente.

4.

Iniciado o procedemento e con suxeición ao principio de proporcionalidade, o órgano competente para o seu
incoación poderá adoptar as medidas provisionais que estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución
que puidese recaer. A adopción de medidas provisionais poderá producirse en calquera momento do
procedemento, ben de oficio ben por moción razoada do Instrutor. O acordo de adopción deberá ser
debidamente motivado. Non se poderán ditar medidas provisionais que poidan causar prexuízos irreparables.

5.

Si concorresen circunstancias excepcionais no curso da instrución dun expediente disciplinario deportivo, os
órganos competentes para resolver poderán acordar a ampliación dos prazos previstos ata un máximo de tempo
que non pase a metade, corrixida en exceso, daqueles.

Artigo 133º
1.

Os órganos disciplinarios deportivos da FGVb deberán, de oficio ou a instancia do instrutor do expediente,
comunicar ao Ministerio fiscal aquelas fracciones que puidesen revestir carácter de delito ou falta penal.

2.

En tal caso, os órganos disciplinarios da FGVb acordarán a suspensión do procedemento, segundo as
circunstancias concorrentes, ata que recaia a correspondente resolución xudicial.

3.

En cada suposto concreto os órganos disciplinarios valorarán as circunstancias que concorran no mesmo, a fin
de acordar motivadamente a suspensión ou a continuación do expediente disciplinario deportivo ata a súa
resolución e imposición de sancións, si procedese.

4.

No caso de que se acordase a suspensión do procedemento poderán adoptarse medidas preventivas mediante
providencia notificada a todas as partes interesadas.
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Artigo 134º
1.

No caso de que un mesmo feito puidese dar lugar á responsabilidade administrativa prevista no artigo 5.2 do
Real Decreto de Disciplina Deportiva, e a responsabilidade de índole deportiva, os órganos disciplinarios
deportivos comunicarán á autoridade correspondente os antecedentes de que dispuxesen con independencia da
tramitación do procedemento disciplinario deportivo.

2.

Cando os órganos disciplinarios deportivos tivesen coñecemento de feitos que puidesen dar lugar,
exclusivamente, a responsabilidade administrativa, darán traslado sen máis dos antecedentes de que dispoñan á
autoridade competente.

CAPITULO II – DO PROCEDEMENTO ORDINARIO
Artigo 135º
1.

O procedemento ordinario, aplicable para a imposición de sancións por infracción das regras do xogo ou da
competición reguladas nos artigos 22 a 99 do presente Regulamento, respecto dos cales requírese a
intervención inmediata dos órganos disciplinarios para garantir o normal desenvolvemento das competicións.

2.

Iniciarase por providencia do Comité de Competición, de oficio, a solicitude do interesado, ou a requirimento
do Comité Galego de Xustiza Deportiva. A incoación de oficio poderase producir por iniciativa do propio
órgano ou en virtude de denuncia motivada.

3.

O Comité de competición actuará con carácter xeral sobre as incidencias que se reflicten nas actas dos partidos
e nos informes complementarios que emitan os árbitros e á vista, cando cumpra, dos informes que lle remitan
os delegados federativos ou informadores que o propio Comité designe e clubs participantes soliciten.

Artigo 136º
1.

Considerarase evacuado o trámite de audiencia aos interesados coa entrega do Acta do encontro ou informes
posteriores se os houbese, na que se reflictan incidencias, ao club. Entregada esta, os interesados poderán
formular ante o Comité de Competición por escrito enviado por medio rubefaciente, as alegacións que con
relación aos extremos contidos no acta do encontro ou calquera outros referentes ao mesmo, consideren
convenientes, no prazo máximo de 72 horas. Transcorrido devandito prazo sen que iso produciuse, teráselle
por decaído no seu dereito.

2.

O prazo establecido no punto anterior poderá ser modificado si os partidos corresponden a un torneo que se
disputen días consecutivos ou baixo sistemas de xogo especiais, nese caso, o Comité de Competición do que
dependa a organización, establecerá o procedente mediante as oportunas instrucións que deberán ser coñecidas
polos equipos e árbitros antes de que se celebren devanditos encontros.

3.

Si existise calquera dos informes aos que se refire o Artigo 106 ou calquera outro que non fose coñecido polos
interesados, o Comité de Competición, antes de adoptar o fallo, dará traslado do contido dos mesmos aos
interesados, para que, en termo de setenta e dúas horas desde a súa recepción manifesten o que estimen
oportuno.

Artigo 137º
Cando se acordase o arquivo das actuacións expresaranse sucintamente as causas que o motiven e acordarase o
procedente en relación co denunciante, se os houbese.
Artigo 138º
Nos fallos do Comité de Competición farase constar o feito constitutivo da falta, artigo de aplicación e sanción
acordada, así como os recursos que procedan, órganos e prazos no que haberán de interpoñerse. Serán comunicados por
escrito ás partes afectadas e os que impliquen descualificación, suspensión ou inhabilitación serán anticipados aos clubs,
Federación e, no seu caso, Comité Técnico Galego de Árbitros, mediante correo electrónico.
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CAPITULO III – DO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO
Artigo 139º
O procedemento extraordinario tramitarase para a imposición de sancións pola infracción das normas deportivas xerais
reguladas nos artigos 101 a 126 do presente Regulamento.
Artigo 140º
1.

O procedemento iniciarase por providencia do Comité de Competición de oficio, a solicitude do interesado ou
a requirimento do Comité Galego de Xustiza Deportiva. A incoación de oficio poderase producir por iniciativa
do propio órgano ou en virtude de denuncia motivada.

2.

Para ese efecto, ao ter coñecemento sobre unha suposta infracción das normas deportivas, o órgano competente
para incoar o expediente poderá acordar a instrución dunha información reservada antes de ditar a providencia
en que se decida a incoación do expediente ou, no seu caso, o arquivo das actuacións.

3.

Cando se acordase o arquivo das actuacións, expresaranse sucintamente as causas que o motivan e resolverase
o procedente en relación co denunciante, si houbelo.

Artigo 141º
Incoado o procedemento a providencia que inicie o expediente disciplinario conterá o nomeamento de Instrutor, que
deberá ser licenciado en Dereito, a cuxo cargo correrá a tramitación do mesmo, dando conta ao inculpado do seu
comezo e do nomeamento indicado.
Artigo 142º
1.

Ao Instrutor seralle de aplicación as causas de abstención e recusación previstas na lexislación do Estado para
o procedemento administrativo común.

2.

O dereito de recusación poderá exercerse polos interesados no prazo de tres días hábiles, a contar desde o
seguinte ao da notificación da providencia de nomeamento, ante o mesmo órgano que a ditou, quen deberá
resolver no termo de tres días.

3.

A recusación suscitarase por escrito no que se expresará a causa en que se funda.

4.

Contra as resolucións adoptadas non se dará recurso, sen prexuízo da posibilidade de alegar a recusación ao
interpoñer o recurso administrativo ou xurisdicional, segundo proceda, contra o acto que poña fin ao
procedemento.

Artigo 143º
1.

Iniciado o procedemento o Comité de Competición para a súa incoación poderá adoptar as medidas
provisionais que estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer. A adopción de
medidas provisionais poderá producirse en calquera momento do procedemento, ben de oficio ben por moción
razoada do Instrutor. O acordo de adopción deberá ser debidamente motivado.

2.

As medidas provisionais deberán suxeitarse ao principio de proporcionalidade e non poderán causar prexuízos
irreparables.

3.

Contra a resolución na que se adopten medidas provisionais, poderá o interesado recorrer en apelación na
forma e prazo establecido nos artigos 148 e ss do presente Regulamento.

Artigo 144º
O Instrutor ordenará a práctica de cantas dilixencias sexan adecuadas para a determinación e comprobación dos feitos,
así como para a fixación das fracciones susceptibles de sanción.
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Artigo 145º
1.

Os feitos relevantes para o procedemento poderán acreditarse por calquera medio de proba, unha vez que o
Instrutor decida a apertura da fase probatoria, a cal terá unha duración de dez días hábiles, comunicando aos
interesados con suficiente antelación o lugar e momento da práctica das probas.

2.

Os interesados poderán propoñer, en calquera momento anterior ao comezo da fase probatoria, a práctica de
calquera proba ou aportar directamente as que resulten de interese para a adecuada e correcta resolución do
expediente.

3.

Contra a denegación expresa ou tácita da proba proposta polos interesados, estes poderán suscitar reclamación,
no prazo de tres días hábiles, ante o órgano competente para resolver o expediente, quen deberá pronunciarse
no termo doutros tres días. En ningún caso, a interposición da reclamación paralizará a tramitación do
expediente.

4.

Si o instrutor estima suficientemente probados os feitos que se investigan, non será precisa a apertura de
período probatorio.

Artigo 146º
Os órganos disciplinarios competentes poderán, de oficio ou a solicitude do interesado, acordar a acumulación de
expedientes cando se produzan as circunstancias de identidade ou analoxía razoable e suficiente, de carácter subxectivo
ou obxectivo, que fixesen aconsellable a tramitación e resolución únicas. A providencia de acumulación será
comunicada aos interesados no procedemento.
Artigo 147º
1.

Á vista das actuacións practicadas, e nun prazo non superior a un mes contado a partir da iniciación do
procedemento, o Instrutor propoñerá o sobresemento ou formulará o correspondente plioceno de cargos,
comprendendo no mesmo os feitos imputados, as circunstancias concorrentes e as supostas fracciones, así
como as sancións que puidesen ser de aplicación. O Instrutor poderá, por causas xustificadas, solicitar a
ampliación do prazo referido ao órgano competente para resolver.

2.

No plioceno de cargos, o Instrutor presentará unha proposta de resolución que será notificada aos interesados
para que, no prazo de dez días hábiles, manifesten cantas alegacións consideran convenientes en defensa dos
seus dereitos ou intereses. Así mesmo, no plioceno de cargos, o Instrutor deberá propoñer o mantemento ou
levantamento das medidas provisionais que, no seu caso, adoptáronse.

3.

Transcorrido o prazo sinalado no apartado anterior, o Instrutor, sen máis trámite, elevará o expediente ao
órgano competente para resolver, ao que se unirán, no seu caso, as alegacións presentadas.

CAPITULO IV – DOS RECURSOS E A SÚA RESOLUCIÓN
Artigo 148º
1.

As resolucións disciplinarias ditadas en primeira instancia e por calquera procedemento polo Comité de
Competición poderán ser recorridas polas persoas e entidades cuxos dereitos e intereses resulte afectados por
aquelas no prazo máximo de dez días hábiles, ante o Comité de Apelación, de conformidade coas regras de
competencia a que se refire o Título I do RD 1591/1992 de 23 de decembro, sobre disciplina deportiva. O
prazo de interposición abrirase desde a publicación da imposición da sanción accesoria ou complementaria, ou
da principal, no seu caso, e prolongarase ata que conclúa o previsto, contando a partir da notificación persoal
ao interesado.

2.

O Comité de Apelación resolverá as cuestións da súa competencia, valorando as probas e documentos,
podendo acordar que se practiquen as dilixencias probatorias que se consideren oportunas, antes de emitir o
fallo.

3.

Os acordos do Comité de Apelación da FGVb, deberán reunir os mesmos requisitos establecidos para os
adoptados polo Comité de Competición e notificaranse en iguais formas e idéntico prazo que o mesmo
determina.
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Artigo 149º
1.

Todos os recursos que se formulen deberán conter:
a) Organismo ao que se dirixe
b) Nome e apelidos do interesado, e no seu caso, da persoa que o represente, así como o domicilio que se
sinale a efectos de notificacións. Si non se indicase este último, notificarase ao domicilio do club que
figura na súa folla de inscrición para a tempada.
c) Acto que se recorre e feitos que motiven a impugnación así como a relación de probas que se acompañen
con relación aos mesmos. Será inadmisible toda proba que veña a constituír unha duplicidade da xa
aportada en primeira instancia.
d) Os preceptos regulamentarios que o recuárente estimen que se haxan infrinxido, así como os razoamentos
xurídicos en que as partes fundamenten o seu dereito.
e) A petición, en que se concrete con toda claridade a solicitude que se formule.
f) Lugar, data e firma.
2.

Si o recurso non contén os requisitos que sinala o artigo anterior, requirirase ao interesado para que, nun prazo
de dez días emende as faltas, con indicación de que si así non o fixese, teráselle por desistido na súa petición,
arquivándose sen máis trámite, sen necesidade de resolver.

Artigo 150º
Os interesados poderán esixir o correspondente recibo que acredite a data de presentación dos recursos, solicitudes,
comunicacións ou escritos que presenten os interesados ante os órganos disciplinarios, admitíndose como tal unha copia
na que figure a data de presentación en devanditos órganos.
Artigo 151º
A interposición de calquera recurso, excepto nos casos en que unha disposición estableza o contrario, non suspenderá a
execución do acto impugnado, salvo que a autoridade xurisdicional a quen competa resolvelo acórdea con carácter
previo ao fallo, de oficio ou a petición do interesado no mesmo escrito do recurso, no caso de que dita execución
puidese causar prexuízos de imposible ou difícil reparación.
Artigo 152º
As peticións ou reclamacións suscitadas ante os órganos disciplinarios deportivos deberán resolverse de xeito expresa
no prazo non superior a quince días. Transcorrido devandito prazo entenderanse desestimadas.
Artigo 153º
O prazo para formular recursos ou reclamacións contarase a partir do día seguinte hábil ao da notificación da resolución
ou providencia, si estas fosen expresas. Si non o fosen, o prazo será de quince días hábiles, a contar desde o seguinte ao
que deban entenderse desestimadas as peticións, reclamacións ou recursos, conforme ao disposto neste capítulo.
Artigo 154º
A resolución expresa dos recursos deberá producirse nun prazo non superior a trinta días. En todo caso, e sen que iso
supoña a exención do deber de ditar resolución expresa, transcorridos trinta días hábiles sen que se dite e notifique a
resolución do recurso interposto, enténdese que este foi desestimado, quedando expedita a vía procedente.
Artigo 155º
1.

A resolución dun recurso confirmará, revogará ou modificará a decisión recorrida, non podendo, en caso de
modificación, derivarse maior prexuízo para o interesado, cando este sexa o único recuárente.

2.

Si determinásese a existencia de vicio formal, poderá ordenar a retroacción do procedemento ata o momento en
que se produciu a irregularidade, con indicación expresa da fórmula para resolvela.
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Artigo 156º
O levantamento de sancións poderá ser acordado pola Xunta Directiva da FGVB en casos individuais ou de carácter
xeral, con informe previo e explicación regulamentaria das causas que motivan o levantamento de sancións no informe
previo.
Artigo 157º
As resolucións ditadas polo Comité de Apelación da FGVb en materia deportiva de ámbito autónomo, esgotarán a vía
federativa e poderán ser recorridos, no prazo máximo de quince días hábiles, ante o Comité Galego de Xustiza
Deportiva.

CAPITULO V – ESPECIALIDADES DO PROCEDEMENTO EN COMPETICIÓNS DE VOLEY PRAIA
Artigo 158º
1.

As fracciones producidas durante os Campionatos e Torneos oficiais de volei praia serán resoltas “in situ” polo
Comité de Competición da Proba descrito no artigo 4º deste Regulamento e se tramitará conforme ao
procedemento descrito neste artigo.

2.

Recibida a acta do partido en que conste a infracción, recibida denuncia ou de oficio polo propio Comité de
Competición da Proba, solicitarase a comparecencia do xogador ou equipo inculpado. Tras informar dos feitos
que se lle imputan, o xogador ou xogadores expoñerán oralmente o seu defensa polo tempo suficiente para
establecer a súa posición, podendo presentar calquera elemento de proba. Ditas estaciones serán trasladadas a
escrito, que será asinado polo xogador ou xogadores. O Comité, acto seguido, deliberará sobre a sanción a
impoñer, que, coa debida motivación, comunicarase inmediatamente aos xogadores e, en todo caso, antes do
inicio do seu seguinte partido.

3.

A resolución do Comité de Competición da Proba será inmediatamente executiva e só caberá recurso ante o
Comité de Apelación da FGVb. A decisión do Comité de Competición da Proba na que se estableza a
suspensión da proba dun equipo será inmediatamente executiva e non se suspenderá en ningún caso.

4.

As comunicacións e citacións aos xogadores durante as competicións intentaranse en persoa, pero de non ser
iso posible, expoñeranse no taboleiro oficial da proba.

5.

A non comparecencia dos xogadores ou a negativa a asinar o escrito dos seus estaciones non será óbice para
que o Comité de Competición da Proba resolva o que estime pertinente.

6.

A FGVb establecerá un sistema para dar publicidade a todas as comunicacións relevantes das competicións
organizadas pola FGVb. Nel incluiranse as decisións do Comité de Competición e do Comité de Apelación
para xeral coñecemento.

7.

O Comité de Competición da Proba, pola súa banda, remitirá ao Comité de Apelación da FGVb os expedientes
disciplinarios tramitados conforme ao procedemento aquí descrito.

8.

A FGVb poderá reter o pago de premios ou dietas aos xogadores incursos nun expediente disciplinario
pendente de resolución definitiva e ata o momento de ser esta firme. A cantidade obxecto de retención non
excederá do máximo da sanción económica que por todos os conceptos correspondese á conduta axuizada.

DISPOSICIÓNS FINAIS
Primeira.- Quedan derrogadas cantas disposicións regulamentarias, circulares, normas e Bases de Competición se
opoñan ao establecido no presente regulamento e no Real Decreto sobre Disciplina Deportiva.
Segunda.- A FGVb asume como súas as modificacións que a Secretaría Xeral para ou Deporte introduza neste
regulamento., quedando desde ese momento, formando parte do mesmo.
Terceira.- O presente regulamento. entrará en vigor o día seguinte ao da notificación da súa ratificación pola Secretaría
Xeral para ou Deporte.
O presente Regulamento. Disciplinario da FGVb está integrado por 158 Artigos e tres disposicións finais
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