RESUMO DOS CAMBIOS PROPOSTOS NA
NORMATIVA DA FGVB
Temporada 2021-2022
NORMAS XERAIS DE COMPETICIÓN DE VOLEIBOL
Modificacións propostas:
-

Art. 6.6: Eliminación do apartado b) o non ser xa un requisito obrigatorio do seguro conveniado
coa Xunta de Galicia a través do programa xogade. Pasa a ser o apartado b) o apartado c).

-

Art. 7.3: Eliminación do procedemento de tramitación de licenzas a través de fax e correo
postal, pasando a ser o establecido no manual da plataforma dixital.

-

Art. 8.8: Eliminación do límite de dúas categorías no salto que poden dar xogadores para
competir en categorías superiores de idade.

-

Art. 8.9: Engadida a categoría júnior nas permitidas que salten de división na súa categoría.

-

Art. 9.2: Engadida a categoría júnior nas categorías dos Campionatos de España e nos das
seleccións permanentes poidan xogar cos seus equipos.

-

Art. 9.4: Modificado o número de licenzas de 14 das permitidas as actuais 18, ademais dos
xogadores en Concentracións permanentes de esa categoría.

-

Art. 10.4: Engadido o Campionato Galego Júnior

-

Art. 17.4: Modificación da data de pago do primeiro prazo de custes arbitrais.

-

Art. 18.1: Modificación da táboa dos custes da tramitación das licenzas dos árbitros,
remarcando a obriga de subscribir a mutualidade coa licenza.

-

Art. 18.2: Modificación da data de pago do primeiro prazo da Tarifa de Xestión Federativa

-

Art. 27.1: Modificación do apartado (2), engadindo a categoría júnior que se poden solicitar
aprazamento por coincidencia con competición nacional.

-

Art. 29.10: Engadida as categorías júnior e alevín.

-

Con carácter xeral modificáronse todas aquelas referencias á categoría Xúnior actualizándoas
por categoría Júnior.
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FEDERACIÓN GALEGA DE VOLEIBOL
NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN DE VOLEIBOL
Modificacións propostas:
-

Punto 3: Eliminado a última liña do último paragrafo, que recollía que os dous clubs mellor
clasificados acadarán a praza para disputar o Campionato de España Alevín; os criterios para
o reparto de prazas para os Campionatos de España están recollidos no punto 29.10 das Normas
Xerais de Competición.

-

Punto 4.5: (novo) Engadido que os xogadores con licenza en equipos que participen nas
Primeira, Segunda ou Terceira División Autonómica Alevín, poderán participar nos encontros do
seu Club nos encontros de Copa Alevín.

-

Con carácter xeral modificáronse todas aquelas referencias á categoría Xúnior actualizándoas
por categoría Júnior.

NORMAS XERAIS DE COMPETICIÓN DE VOLEI PRAIA
Modificacións propostas:
-

Punto 12: Modificadas as taxas de xestión de licenzas e seguro deportivo.

REGULAMENTO DE XOGO ALEVÍN
Modificacións propostas:
-

Punto 5.2: Modificado o número de xogadores inscritos para cada partido en competicións en
formato copa e en competicións en formato liga.

-

Punto 6.1: Engadido o número de substitucións para equipos de 8, 9 e 10 xogadores inscritos en
acta.
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