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El nostre club té com a finalitat posar a l’abast de tots els seus membres els mitjans per apren-
dre i millorar la pràctica del voleibol, col·laborant alhora en la seva formació com a persona a 
través de l’esport i a l’educació en valors fonamentats en el mateix.

El club té, ara mateix els següents equips:

 ꜏ Aleví mixte federat “Blau”
 ꜏ Aleví mixte federat “Blanc”
 ꜏ Cadet preferent federat
 ꜏ Cadet femení federat 3ª Catalana
 ꜏ Juvenil femení federat 3ª Catalana
 ꜏ Junior masculí federat 1ª Catalana
 ꜏ Sènior femení federat 4ª Catalana
 ꜏ Sènior femení federat 3ª Catalana
 ꜏ Sènior masculí federat 1ª Catalana
 ꜏ Sènior amater mixte federat lliga master catalana
 ꜏ Sènior amater femení consell

Tots els equips disposen d’un entrenador que actua en coordinació amb una direcció tècnica, i 
són els que marquen les pautes de funcionament de l’equip. Igualment cadascun dels equips 
disposa d’un delegat o capità d’equip.
Els equips estaran formats amb un màxim de 14 jugadors.

El club organitza anualment 4 tornejos, així com un campus d’estiu per nens-es de totes les 
edats.

1_ PRESENTACIÓ
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Tots els jugadors que formen part dels equips del Club que vulguin continuar la temporada 
següent hi hauran de sol-licitar la renovació de plaça, fent la deguda inscripció a la nostra 
pàgina web: www.cvcubelles.com/.

Per a la incorporació de nous jugadors caldrà adreçar sol·licitud, que serà valorada per l’equip 
tècnic, procurant integrar al jugador als equips del Club a la mesura del possible.
Els tràmits d’inscripció es realitzaran durant els mesos de maig i juny i, de forma excepcional el 
juliol.

Per formalitzar la sol·licitud d’inscripció o renovació de plaça, s’haurà d’omplir el formulari que 
es troba publicat a la web: www.cvcubelles.com/.

El club confirmarà la inscripció o renovació com a màxim durant la primera quinzena del mes 
de juny.

Recordem que tots els jugadors del Club hauran de disposar de DNI vigent o document identifi-
catiu similar.

2_ ADMISSIÓ



El finançament del club s’assoleix bàsicament a partir dels drets d’inscripció i quota de soci, 
quotes mensuals de jugadors i patrocinadors.

Els jugadors faran efectiva la quantitat de 15€ en concepte de quota de soci i la quota d’ins-
cripció segons la seva categoria.
Els germans admesos al Club tindran un tractament especial: El primer germà abonarà la to-
talitat de la quota de soci i inscripció. El segon germà abonarà la quota de soci i el 80% de la 
quota total de la inscripció.

Els cobraments dels rebuts es faran d’agost del 2021 a juny del 2022, de l’1 al 15 del mes de 
pagament.
És important donar a conèixer que el no pagament de dues quotes mensuals consecuti-
ves, comportarà la perduda de la condició de jugador i soci del club, així com els drets 
adquirits.

El fet de formalitzar la inscripció, obliga al compromís anual del pagament de tota la tempo-
rada, malgrat que el jugador/a no finalitzi tota la temporada.
La junta i l’equip tècnic del club valoraran possibles casos excepcionals en què estigui justificat 
suspendre aquest pagament.

3_ FINANÇAMENT

3.1_ DRETS D’INSCRIPCIÓ I QUOTA DE SOCI

3.2_ QUOTES MENSUALS



El voleibol és un esport d’equip que requereix compromís i respecte amb els companys d’equip 
i entrenador.

És imprescindible l’assistència i puntualitat tant als entrenaments com als partits. Les faltes 
d’assistència reiterades sense cap mena de justificació, provocarà mesures a prendre per 
l’equip tècnic i la junta del club.

Igualment els jugadors poden estar convocats pel Club per desenvolupar altres activitats rela-
cionades amb el voleibol.

Per tal de garantir la uniformitat de l’equip és obligatori adquirir l’equipació completa que el club 
utilitza. Constarà de: Xandall complet, samarreta de joc i d’entrenament. El club facilitarà els 
equipaments mitjançant l’empresa GEFF VOLLEYBALL.
Els jugadors han de tenir cura del seu equipament. L’han de marcar i no l’han de deixar oblidat 
al camp, la manca d’uniformitat pot ser motiu de no participació en un partit. És serà exigent 
també amb l’equipament d’entrenament i en desplaçaments de l’equip.

S’iniciaran a principis del mes de setembre del 2021 i finalitzaran a finals de juny del 2022.

4_ ACTIVITAT ESPORTIVA

4.1_ EQUIPAMENT

4.2_ ENTRENAMENTS



Cada equip nomenarà un delegat/da escollit entre els jugadors d’aquest.
El delegat serà el representant de l’equip davant la Direcció tècnica per qualsevol circumstàn-
cia que calgués comunicar.

En els partits que l’equip juga a casa els delegats i companys seran els encarregats que tot el 
material estigui en pista a l’hora del partit. Com també recollir aquest material un cop acabat el 
partit.

Els equips del Club juguen en competicions federades, des de l’àmbit comarcal i competicions 
no federades.

El club farà efectives totes les despeses que la competició origini (drets federatius, mútua es-
portiva i arbitratges).
Els jugadors de l’escola de voleibol i infantil faran, de forma rotatòria, de recollidors de pilotes 
en els partits dels equips sèniors federats, quan sigui necessari de la seva participació.

      A_ Previes a un partit

4.3_ DELEGATS

4.4_ COMPETICIÓ



Les sancions derivades de la manca d’uniformitat de l’equip o pel comportament inadequat 
d’un jugador/a, anirà a càrrec del mateix jugador/a sancionat.

Els desplaçaments dels equips es realitzaran en vehicles privats. Tots els jugadors han d’anar 
equipats amb el xandall oficial durant els desplaçaments conjunts.

4.5_ SANCIONS

4.4_ DESPLAÇAMENTS

Els membres de la Junta Directiva, els jugadors majors d’edat i els pares dels menors, conside-
ren socis del Club de manera automàtica.
La quota de soci és de 15€ per temporada i s’abona conjuntament amb la quota d’inscripció.

5_ SOCIS



Amb el fet de formalitzar la inscripció, autoritzo al CVCUBELLES a la presa d’imatges meves 
per il·lustrar materials de difusió. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, prem-
sa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...).

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compen-
sació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb el Cv Cubelles per a la utilit-
zació de la meva imatge o de la persona a qui represento.

6_ DRETS D’IMATGE

La nostra entitat manifesta la seva voluntat i compromís de participar en la vida social, cultural i 
esportiva de Cubelles. Treballant per la formació i educació dels joves de la ciutat.
Per aquesta raó estem oberts a totes les activitats esportives que s’hi organitzin, manifestant 
així la nostra disposició a participar dins l’entorn esportiu de la nostra ciutat.

*És important donar a conèixer que la normativa podrà ser modificada en funció de les 
necessitats dels equips o del mateix club.*

6_ COMPROMÍS AMB LA NOSTRA CIUTAT.



CLUB VOLEIBOL CUBELLES
Avda/ Onze de setembre s/n

0880 cubelles

Email: cvcubelles@gmail.com
Web: www.cvcubelles.com

Telèfons: 639 74 21 85 Presidenta
                  650 81 99 39 Coordinador


