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CAPÍTULO I - PRINCIPIOS XERAIS
Artigo 1º
O Comité Técnico Galego de Árbitros (CTGA) atende directamente ao
funcionamento do colectivo federativo de árbitros. Correspóndelle, con
subordinación ao Presidente da Federación Galega de Voleibol (FGVb), o
goberno, representación e administración das funcións atribuídas a aqueles.
Artigo 2º
As funcións do CTGA son:
a) Establecer os niveis de formación arbitral.
b) Organizar cursos de árbitros.
c) Clasificar tecnicamente aos árbitros, propoñendo a adscrición á categoría
correspondente.
d) Propoñer aos candidatos a árbitros nacionais.
e) Aprobar as normas administrativas, regulando a arbitraxe.
f) Coordinar, coas Delegacións de ámbito provincial da FGVb, os niveis de
formación arbitral.
g) Designar aos árbitros nas competicións de ámbito autonómico.
h) Calquera outra delegada pola FGVB.
Artigo 3º
O CTGA está integrado por todos os árbitros que, estando en posesión da
correspondente titulación outorgada pola RFEVB, teñan licenza en vigor.
CAPITULO II
DOS MEMBROS DO C.T.G.A
Artigo 4º
Son árbitros de voleibol as persoas físicas que coidan da correcta aplicación
das regras de xogo e demais normas de aplicación nos encontros, e que
subscriban a correspondente licenza federativa para iso.
Artigo 5º
A titulación oficial de árbitro outorgaraa a RFEVb, no ámbito das súas
competencias, a proposta do CTNA ou das federacións de ámbito autonómico,
segundo corresponda, expedindo a seguinte titulación de árbitro para cada
unha das modalidades existentes (Volei Indoor e Voley Praia):
* Árbitro Internacional
* Árbitro Nacional: Son os árbitros que superen as probas establecidas polo
CTNA. Poderán dirixir encontros de calquera categoría nacional, previa
designación do CTNA.
* Árbitro territorial:
- Territorial nivel A
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- Territorial nivel B
* Anotador
* Xuíz de Liña
Artigo 6º
Para ser membro do CTGA será necesario:
a) Estar en posesión de calquera titulación oficial de árbitro.
b) Renovar, na forma regulamentariamente establecida, a correspondente
licenza.
c) Ter unha idade mínima de 16 anos para os anotadores e Territorial B e 18
para o resto de árbitros e non superior á idade de retiro que sinale a
Federación Internacional de Voleibol para os árbitros internacionais.
d) Non ser xogador, nin adestrador, nin ostentar outra condición dentro do
voleibol activo, agás aqueles casos que expresamente se autoricen polas
Federacións de ámbito autonómico nas súas competicións, ou pola Xunta
Directiva da RFEVb, nas competicións oficiais de ámbito estatal. Teranse en
conta neste último caso as limitacións que o presente Regulamento sinale para
as designacións.
Artigo 7º
Os membros do CTGA terán os seguintes dereitos:
a) Participar no cumprimento dos fins específicos do CTGA.
b) Esixir que a actuación do CTGA se axuste ao disposto no Estatuto da
FGVb e no resto da normativa vixente que lle sexa de aplicación.
c) Separación voluntaria do CTGA.
d) Expoñer libremente as súas opinións no seo do CTGA.
e) Coñecer as actividades do CTGA.
f) Exercer cantos dereitos dedúzanse deste Regulamento, así como os
que, pola súa calidade de árbitros, lles confira o Estatuto da FGVb ou o
resto de normativa aplicable.
g) Cobrar os dereitos, gastos de desprazamento e taxas en un prazo
máximo de 15 días dende a celebración de cada partido.
Artigo 8º
Os membros do CTGA terán as seguintes obrigacións:
a) Formar parte de calquera comisión para a que fosen designados polo
CTGA.
b) Aboar as cotas que regulamentariamente se establezan.
c) Acatar as decisións que regulamentariamente correspondan ao CTGA.
d) Asistir ás reunións ás que foran convocados.
e) Estar a disposición do CTGA, así como da súa correspondente
Delegación Territorial, para dirixir os encontros para os que fosen
designados.
f) As demais obrigacións que se desprendan do presente regulamento e
do resto de normativa da FGVb.
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Artigo 9º
O CTGA organizará os Cursos de Árbitros Territoriais en coordinación co CTNA
e seguindo o esquema xeral establecido neste regulamento.
Establécese un período mínimo de dous anos con licenza de árbitro dirixindo
un mínimo de dez encontros por ano para poder realizar un curso de ascenso
de nivel territorial B ao nivel territorial A, do territorial A ao Nacional B ou do
Nacional B ao Nacional A.
Será necesario ademais que estes árbitros participen anualmente polo menos
nunha actividade ou evento da FGVb onde se valore o seu nivel técnico. Estes
eventos serán de carácter non remunerado.
Artigo 10º
A expedición da licenza de árbitro territorial será competencia da FGVb,
enviando ao CTNA aos meros efectos do seu coñecemento, a relación de
licenzas expedidas en Galicia. A expedición da licenza de árbitro Nacional, será
competencia exclusiva da RFEVb e realizarase directamente polo interesado ou
a través da FGVb previo pago da cota establecida.
Artigo 11º
.
Artigo 12º
O uso indebido ou a cesión da licenza arbitral será motivo de sanción
disciplinaria.
CAPITULO III: DO PRESIDENTE
Artigo 13º
O Presidente do CTGA será designado polo Presidente da FGVB, e ostentará a
representación do mesmo.
Artigo 14º
A duración do mandato será o mesmo que a do período do Presidente da
FGVB, podendo ser reelixido ao finalizar o seu mandato. Poderá ser cesado
polo Presidente da FGVB antes de cumprir dito período. En caso de ausencia ou
enfermidade, será substituído pola persoa que nomee o Presidente da FGVB.
Artigo 15º
Son funcións do Presidente:
a) Velar polo exacto cumprimento das disposicións previndas/previdas no
presente Regulamento.
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b) Levar a dirección do CTGA, decidindo en cantos asuntos sexan de
urxencia.
c) Asegurar a coordinación entre o CTGA e os restantes departamentos
da FGVb así como coas Delegacións de ámbito provincial, en materias
arbitrais.
d) Manter a orde e a disciplina no seo do CTGA, de acordo cos principios
establecidos neste Regulamento.
e) Redactar a memoria anual.
f) Nomear ás persoas que vaian a formar parte das distintas comisións
que poidan formarse para organizar as actividades do CTGA.
g) Elaborar o proxecto de actuación anual.
h) Designar as arbitraxes de todas as competicións de ámbito
autonómico.
i) Clasificar tecnicamente aos árbitros, propoñendo ao Presidente da
FGVB a súa adscrición á categoría correspondente.
j) Nomear observadores arbitrais cando o estime oportuno.
k) Propoñer ao Presidente da FGVB os candidatos a árbitros nacionais.
l) Calquera outra función que se desprenda do propio Regulamento ou lle
sexa encomendada pola Xunta Directiva da FGVB ou polo seu Presidente,
relacionada coa arbitraxe.
Artigo 16º
O Presidente cesará nas súas funcións polas causas previstas no Artigo 14 do
Estatuto da FGVB.
Artigo 17º
As causas de incompatibilidade co cargo de Presidente son:
a) Non posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos estados pertencentes
á Comunidade Europea.
b) Non ter maioría de idade civil.
c) Estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
d) Non ter plena capacidade de obrar.
e) Estar suxeito a sanción disciplinaria deportiva que lle inhabilite para iso.
f) Estar incurso nas incompatibilidades establecidas legal ou estatutariamente.
g) Calquera outra que estableza a lexislación vixente.
DO RÉXIME DOCUMENTAL
Artigo 18º
O réxime documental constará de:
a) O libro de rexistro de árbitros con licenza tramitada pola FGVb.
b) Todos os libros que se consideren oportunos para o mellor desenvolvemento
e cumprimento dos fins do CTGA.
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CAPITULO V
DAS DESIGNACIÓNS ARBITRAIS
Artigo 19º
As designacións arbitrais nas competicións de ámbito autonómico
corresponden ao Presidente do CTGA, e/ou as persoas que designe. A
designación dos árbitros para dirixir encontros non estará limitada por
recusacións nin condicións de ningunha clase.
Artigo 20º
Cun prazo mínimo de 15 días antes do comezo das competicións, o Presidente
do CTGA proporá, para a súa aprobación polo Presidente da FGVb, a relación
de Árbitros Nacionais ou Territoriais A habilitados que poderán ser designados
para arbitrar aquelas competicións nacionais de designación arbitral
autonómica. Para elaborar esta lista deberase ter en conta a ausencia de
sancións disciplinarias, o rendemento en tempadas anteriores, o resultado das
probas físicas e/ou psicotécnicas que se establezan así como a dispoñibilidade
territorial que posúan.
O número de árbitros incluídos nesta relación establecerase para cada
tempada en función das necesidades que se produzan como consecuencia do
número de equipos galegos existente nesta categoría.
Artigo 21º
Os árbitros Nacionais ou Territoriais A habilitados que non se atopen incluídos
na relación a que fai referencia o Artigo anterior, quedarán a disposición do
CTGA para arbitrar os encontros das competicións autonómicas, sen prexuízo
de que o CTGA poida designalos posteriormente para un encontro de categoría
nacional, de ser necesario, e coa autorización previa do Presidente da FGVb.
Artigo 22º
Un árbitro nunca poderá perder a titulación da que dispón. Con todo, si poderá
ser excluído de dirixir encontros correspondentes ao seu titulación, en función
das súas actuacións arbitrais, da súa dispoñibilidade con relación ao CTGA e do
resultado das probas físicas, psicotécnicas e de coñecemento dos regulamentos
que se establezan.
Artigo 23º
O CTGA poderá nomear nos partidos que estime oportuno observadores que
cualificarán as actuacións do equipo arbitral.
Artigo 24º
Todo árbitro designado para arbitrar en competicións oficiais de ámbito
autonómico non poderá absterse de dirixir o encontro do que se trate, salvo
que concorran causas de forza maior. O CTGA dará conta ao Comité de
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Competición da FGVB destes feitos cando considere non xustificada a non
asistencia ao encontro do árbitro designado. No caso de que a non
comparecencia non supoña a suspensión do encontro sancionarase conforme
ao artigo 59 do Regulamento Disciplinario.
A renuncia a dirixir un encontro para o que o árbitro fose designado, levará
consigo a non designación de encontros da máxima categoría na que actúe
durante o mes seguinte á data de comunicación da renuncia.
A intervención dun árbitro nun partido de calquera competición federada sen
previa designación do CTGA será considerada como falta do artigo 54 do
Regulamento Disciplinario, agás naqueles casos nos que se tivera comunicado
previamente, de xeito que deixe constancia, e que o CTGA o tivera autorizado
pola mesma vía e tamén previamente ao inicio do encontro. Aínda no caso de
non telo comunicado previamente, poderá sancionarse conforme ao artigo 59
do Regulamento Disciplinario se, a xuízo do Comité de Competición, non
existira mala fe ou os feitos non tiveran a consideración de graves.
Artigo 25º
Por causas suficientemente xustificadas, todo árbitro titulado con licenza en
vigor poderá solicitar do CTGA que non lle sexan designados encontros para
dirixir durante a tempada en curso. No entanto, esta circunstancia podería
terse en conta á hora de establecer a composición do grupo de árbitros que
dirixirán as máximas categorías de designación arbitral autonómica durante a
tempada seguinte.
CAPITULO VI: DAS CATEGORÍAS ARBITRAIS, ÁMBITO DE ACTUACIÓN E
ASCENSOS
Artigo 26º
As titulacións arbitrais quedan establecidas segundo o Artigo 5 do presente
Regulamento. As categorías e ámbito de actuación quedan do seguinte xeito:
- Árbitro internacional - Competicións CEV, FIVB e inferiores.
- Árbitro nacional A - División de Honor e inferiores.
- Árbitro nacional A2 - Superliga-2 e inferiores.
- Árbitro nacional B – 1ª División e inferiores.
- Habilitados a nacional B – 1ª División e inferiores.
- Arbitro Territorial A - Segunda División e inferiores.
- Arbitro Territorial B – Xuvenís e inferiores.
- Anotador nacional / territorial
- Xuíz de liña
A categoría e ámbito de actuación dos árbitros de Voley Praia queda, agás que
regulamentariamente se estableza algo distinto, do seguinte xeito:
- Árbitro internacional - Competicións CEV, FIVB e inferiores.
- Árbitro nacional - Cptos. de carácter nacional e inferiores.
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-

Habilitados nacional - Cptos. de carácter nacional e inferiores.
Arbitro Territorial A - Cptos. Sénior de ámbito autonómico e inferiores.
Arbitro Territorial B - Cptos. Sub 21 de ámbito autonómico e inferiores.
Anotador nacional / territorial
Xuíz de liña

Artigo 27º
Os árbitros de todos os encontros disputados en Galicia, incluídos os árbitros
en prácticas, deberá estar en posesión da súa licenza nacional ou autonómica
galega, segundo lle corresponda a cada un pola súa categoría e ámbito de
actuación. Excepcionalmente, e coa autorización do Presidente da FGVb, o
CTGA poderá habilitar a árbitros sen a titulación mínima correspondente para
dirixir encontros da categoría inmediatamente superior. En calquera caso,
estes árbitros deberán tramitar a licenza arbitral da nova categoría na que
vaian a participar e comprometeranse a realizar o seguinte curso de arbitraxe
deste nivel ao que sexan convocados.
Artigo 28º
Os árbitros en prácticas non poderán actuar en solitario ou sen supervisión
doutro árbitro que deberá ter como mínimo a titulación e a licenza da dita
categoría. Os árbitros en prácticas terán dereito en calquera caso a percibir as
taxas arbitrais que lles correspondan polo desempeño das súas funcións.
Artigo 29º
Sen prexuízo das competencias que poidan corresponder ás Delegacións
Provinciais en materia arbitral, as designacións de árbitros para encontros de
ámbito autonómico efectuadas polo CTGA sempre prevalecerán sobre as
designacións realizadas polas Delegacións Provincias.
Artigo 30º
O ascenso de árbitros á categoría nacional rexerase ademais polas normas
establecidas ao efecto pola RFEVB.
1.- Ascenso de árbitros á categoría Nacional B:
a) Cando as necesidades así o aconsellen, o CTNA convocará o Curso de
Ascenso a árbitro Nacional B que se remitirá ás Federacións de ámbito
autonómico para a súa divulgación.
b) A idade mínima de acceso ao Curso de Ascenso a Árbitro Nacional B
queda establecida en 22 anos. Non se establece idade máxima para
acceder ao curso.
c) Unha vez convocado o Curso de Árbitro Nacional B, o Director do CTGA
elevará ao Presidente da FGVb unha proposta de dous candidatos ao
ascenso, xunto coa solicitude individual dos árbitros e o compromiso
escrito destes de poñerse a disposición do CTNA, para as designacións
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d)
e)

f)

g)

durante, polo menos, a tempada seguinte. Unha vez aprobada a
proposta, a Secretaria Xeral da FGVb enviaraa ao CTNA.
Excepcionalmente, o CTNA poderá autorizar o aumento do número de
candidatos ao Curso de Titulación Nacional B, tendo en conta as
necesidades reais nas diferentes Federacións de ámbito autonómico.
Na primeira fase do curso, os aspirantes realizarán un exame consistente
en probas teóricas sobre Regulamento e outras materias relacionadas co
exercicio da actividade arbitral, así como ás probas médicas ou doutro
tipo que fosen necesarias.
Os aspirantes que superen a primeira fase do curso, accederán á
segunda fase, na que deberán dirixir encontros de ámbito nacional. O
CTNA decidirá que árbitros superaron esta segunda fase. Os aspirantes
que superen esta fase serán ascendidos a titulación Nacional.
A convocatoria de Curso de Ascenso a titulación Nacional B deberá
realizarse, polo menos, unha vez cada tres anos.

2.- Ascenso de árbitros á categoría Nacional A
a) Cando as necesidades así o aconsellen, o CTNA convocará o Curso de
Ascenso a árbitro Nacional A que se remitirá ás Federacións de ámbito
autonómico para o seu divulgación. Na convocatoria especificarase o
número de aspirantes que poden acceder ao curso.
b) A idade mínima de acceso ao Curso de Ascenso a Árbitro Nacional A
queda establecida en 26 anos. Non se establece idade máxima para
acceder ao curso. Os candidatos deberán dirixir encontros de xeito
regular como árbitros de categoría Nacional durante as catro tempadas
anteriores.
c) Unha vez convocado o Curso, o Director do CTGA elevará ao Presidente
da FGVb unha proposta cun máximo de dous candidatos ao ascenso
xunto ao seu historial arbitral, onde se especifique os méritos realizados
polos candidatos ao longo da súa carreira arbitral, xunto coa solicitude
individual dos árbitros e o seu compromiso escrito de poñerse a
disposición do CTNA para as designacións durante, polo menos, a
tempada seguinte. Unha vez aprobada a proposta, a Secretaria Xeral da
FGVb enviaraa ao CTNA.
d) O CTNA, previo estudo das solicitudes recibidas determinará os
aspirantes que poderán acceder finalmente ao curso de ascenso Arbitro
Nacional.
e) A planificación e desenvolvemento do curso terá lugar en dúas fases:
Na primeira fase do curso, comentaranse e aclararanse as cuestións ou
dúbidas suscitadas en relación á actividade arbitral, unificando os
criterios, debendo superar un exame que versará sobre situacións reais
durante o desenvolvemento dun partido e sobre incidencias previas e
posteriores deste, así como sobre calquera outra materia relacionada co
exercicio da actividade arbitral.
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Os aspirantes que superen a primeira fase do curso, accederán á
segunda fase, na que deberán dirixir encontros de ámbito nacional. Os
aspirantes que superen esta fase serán ascendidos a categoría Nacional
A, cubrindo por rigorosa orde clasificatoria as vacantes que se produzan.
CAPITULO VII: DAS ACTAS, DA UNIFORMIDADE E DO ESCUDO OFICIAL
Artigo 31º
O modelo de acta e o uniforme que empregarán todos os árbitros que
interveñan en encontros de competicións organizadas pola FGVB serán os que
determine a FGVB mediante circular ao respecto.
O incumprimento da obriga de empregar a acta oficial poderá ser sancionada
conforme ao Regulamento Disciplinario da FGVb, sendo a responsabilidade do
Primeiro Árbitro o seu uso.
Artigo 32º
Todos os árbitros que dirixan encontros de competicións organizadas pola
FGVb, xa actúen como Primeiro Arbitro, Segundo Arbitro, Anotador ou Xuíz de
Liña, teñen o dereito e a obriga de lucir o escudo oficial da FGVb. Os árbitros
nacionais e internacionais poderán portar, a libre elección, o escudo da RFEVb
ou da FIVb, respectivamente.
CAPITULO VIII: DAS CUESTIÓNS DE DISCIPLINA
Artigo 33º
Todos os árbitros estarán suxeitos, no aspecto disciplinario, ao sinalado no
Estatuto da FGVB e no resto de normativa aprobada pola Asemblea Xeral da
FGVb.
Artigo 34º
As faltas cometidas polos árbitros en competicións oficiais de ámbito
autonómico non recollidas no Estatuto ou no Regulamento Disciplinario da
FGVB deberán ser estudadas polo CTGA.
Artigo 35º
O réxime disciplinario interno do CTGA establecerase oportunamente.
Artigo 36º
As sancións serán incluídas no historial deportivo do árbitro.
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CAPITULO IX: NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS
SECCIÓN PRIMEIRA
CURSOS DE ARBITROS TERRITORIAIS “A”
Artigo 37º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un Curso de Categoría Territorial "A" en ningún caso poderá ter un
número de horas teóricas inferior a 40.
Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como ter as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 5 partidos
de 1º arbitro e 5 de 2º árbitro en Competicións Oficiais federadas de calquera
categoría de ámbito autonómico.
1.2. Para poder acceder ao curso, os participantes deberán ter como mínimo
unha antigüidade de 1 ano como árbitro de Categoría Territorial "B" e cumprir
o resto de requisitos establecidos no artigo 9 do presente Regulamento.
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1 REGULAMENTO COMENTADO
* Instalacións e equipamento:
- Área de Xogo
- Rede e Postes
- Balóns
* Participantes:
- Equipos
- Responsables do equipo
* Formación de Xogo:
- Anotar un punto, gañar o set e o partido
- Estrutura do xogo
- Substitución de xogadores
* Accións de Xogo:
- Situacións de xogo
- Xogo de balón
- Balón na rede
- Xogador na rede
- Saque
- Golpe de ataque
- Bloqueo
* Interrupcións e Demoras:
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- Interrupcións normais do Xogo
- Demoras de Xogo
- Interrupcións excepcionais do Xogo
- Intervalos e Cambio de Campo
* Conduta dos Participantes:
- Requirimento de Conduta
- Conduta incorrecta e sancións
* Os árbitros:
- Corpo arbitral e procedementos
- Primeiro árbitro
- Segundo árbitro
- Anotador
- Xuíces de Liña
* Sinais Oficiais
Número mínimo de horas: 8
Profesor: Árbitro de Categoría Nacional
2.2. TÉCNICA ARBITRAL
* O primeiro árbitro ante o Saque, Recepción, Construción do ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* O segundo árbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* Os Árbitros e o Anotador ante as interrupcións regulamentarias.
* Os Xuíces de Liña ante o saque, Ataque, Bloqueo e Defensa.
Número mínimo de horas: 7.
Profesor: Árbitro de Categoría Nacional
2.3. TÉCNICA DE ANOTACIÓN
* Coñecemento do Acta
* Datos do encontro
* Inscrición dos participantes
* Sistema de anotación dos 4 primeiros xogos
* Sistema de anotación do 5º xogo
* Anotación de sancións
* Sorteo (equipo ao saque)
* Sinaturas (Antes do Encontro e ao finalizar o mesmo)
* Follas de rotación
* Cadro resumo
* Observacións
Número mínimo de horas: 3
Profesor: Árbitro de Categoría Nacional
2.4. TÁCTICA APLICADA Á ARBITRAXE
* Concepto de Táctica
* Sistemas de Recepción, Defensa e Ataque
* Xogo de Defensor en Zona de Ataque
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* Interrupcións regulamentarias
* Interrupcións tácticas
* Demoras
Número mínimo de horas: 4
Profesor: Árbitro de Categoría Nacional
2.5. METODOLOXÍA ARBITRAL
* Preparación do Encontro
* Puntualidade
* Uniformidade
* Relación cos participantes
* Documentación dos equipos
* Tempos de espera
* Atrasos
* Protocolo
* Sancións
* Cambios de campo
* Final do encontro
* Sinalización.
Número mínimo de horas: 4
Profesor: Árbitro de Categoría Nacional
2.6. NORMATIVA
* Regulamento de Encontros e Competicións
* Normas Xerais e Específicas de Competición
* Suspensión de Encontros
* Documentación dos participantes
* Regulamento do CTGA
* Follas de responsabilidade
* Anexos a Acta de Informes
Número mínimo de horas: 4
Profesor: Árbitro de Categoría Nacional
2.7. PSICOLOXÍA APLICADA Á ARBITRAXE
* Enfrontamentos entre os participantes, antes, durante e ao final do encontro.
* Erros e solucións.
* Protestas antes, durante e ao final do encontro.
Número mínimo de horas: 4
Profesor: Licenciado en Psicoloxía.
2.8. NORMAS HIXIÉNICO DIETÉTICAS
* Comidas antes do encontro
* Bebidas antes do encontro
* Desprazamento
* Fármacos
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Número mínimo de horas: 2
Profesor: Arbitro Nacional ou Médico.
SECCIÓN SEGUNDA
CURSOS DE ARBITROS TERRITORIAIS “B”
Artigo 38º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un Curso de Categoría Territorial "B" en ningún caso poderá ter un
número de horas teóricas inferior a 30.
Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 2 partidos de 1º
arbitro e 2 de 2º árbitro en Competicións Oficiais federadas de calquera
categoría de ámbito autonómico.
1.2. Os participantes deberán ter 16 anos ou cumprilos no ano natural en
curso. Non obstante, aqueles que teñan menos de 18 anos non poderán actuar
en competicións de ámbito nacional ou noutras federacións territoriais ata que
non cumpran a dita idade.
1.3. O profesorado do Curso Territorial "B" deberá de estar en posesión
mínima do Título de Arbitro Nacional.
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1 REGULAMENTO COMENTADO
* Instalacións e equipamento:
- Área de Xogo
- Rede e Postes
- Balóns
* Participantes:
- Equipos
- Responsables do equipo
* Formación do Xogo:
- Anotar un punto, gañar o set e o partido
- Estrutura do xogo
- Substitución de xogadores
* Accións do Xogo:
- Situación de xogo
- Xogo co balón
- Balón na rede
- Xogador na rede
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- Saque
- Golpe de ataque
- Bloqueo
* Interrupcións e Demoras:
- Interrupcións normais do xogo
- Demoras de xogo
- Interrupcións excepcionais do Xogo
- Intervalos e Cambio de Campo
* Conduta dos Participantes:
- Requirimentos de Conduta
- Conduta incorrecta e sancións
* Os Árbitros:
- Corpo arbitral e procedementos
- Primeiro Árbitro
- Segundo Árbitro
- Anotador
- Xuíces de Liña
* Sinais Oficiais
Número mínimo de horas: 10
2.2. TÉCNICA ARBITRAL
* O Primeiro Arbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* O Segundo Árbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* Os Árbitros e o Anotador ante as interrupcións regulamentarias.
* Os Xuíces de Liña ante o Saque, Ataque, Bloqueo e Defensa.
Número mínimo de horas: 7
2.3. TÉCNICA DE ANOTACIÓN
* Coñecemento do Acta
* Datos do encontro
* Inscrición dos participantes
* Sistema de anotación dos 4 primeiros xogos
* Sistema de anotación do 5º xogo
* Anotación de sancións
* Sorteo (equipo ao saque)
* Sinaturas (Antes e ao finalizar o encontro)
* Follas de rotación
* Cadro resumo
* Observacións
Número mínimo de horas: 5
2.4. TÁCTICA APLICADA Á ARBITRAXE
* Concepto de Táctica
* Sistemas de Recepción, Defensa e Ataque
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* Xogo de Defensor en Zona de Ataque
* Interrupcións regulamentarias
* Interrupcións tácticas
* Demoras
Número mínimo de horas: 4
2.5. METODOLOXÍA ARBITRAL
* Preparación do Encontro
* Puntualidade
* Uniformidade
* Relación cos participantes
* Documentación dos equipos
* Tempos de espera
* Atrasos
* Protocolo
* Sancións
* Cambios de campo
* Final do encontro
Número mínimo de horas: 4
2.6. NORMATIVA
* Normas Xerais e Específicas de Competición
* Suspensión de Encontros
* Documentación dos participantes
* Regulamento do CTGA.
* Follas de responsabilidade
* Anexos á Acta e Informes
Número mínimo de horas: 4
2.7. PSICOLOXIA
Número mínimo de horas: 3
SECCION TERCEIRA
CURSOS DE ANOTADORES
Artigo 39º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un curso de anotadores non poderá ter un mínimo de horas inferior a 16.
Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 4 encontros en
Competicións Oficiais federadas de calquera categoría de ámbito autonómico.
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1.2. Os participantes deberán ter 14 anos cumpridos. Non obstante, aqueles
que teñan menos de 16 anos non poderán actuar en competicións de ámbito
nacional ata que non cumpran a dita idade.
1.3. O profesorado do Curso deberá de estar en posesión mínima do Título de
Arbitro Territorial "A".
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1 REGULAMENTO COMENTADO
* Instalacións e equipamento
* Participantes
* Formación do Xogo
* Accións do Xogo
* Interrupcións e Demoras
* Conduta dos Participantes
* Os árbitros
* Sinais Oficiais
Número mínimo de horas: 7
2.2. FUNDAMENTOS BÁSICOS E ARBITRAXE DO MINIVOLEY
* Instalacións
* Participantes
* Características do Xogo
* Técnica de Arbitraxe
Número mínimo de horas: 3
2.3. TÉCNICA DA ANOTACIÓN
* Coñecemento do Acta
* Datos do Encontro
* Inscrición dos participantes
* Sistema de Anotación dos 4 primeiros xogos
* Sistema de Anotación do 5º xogo
* Anotación de Sancións
* Sinaturas
* Observacións e Cadro Resumo
Número mínimo de horas: 4
2.4. NORMATIVA
* Normas Xerais e Específicas de Competición
* Suspensión de encontros
* Follas de Responsabilidade
* Anexos ao Acta
Número mínimo de horas: 2
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SECCION CUARTA
CURSOS DE ARBITROS TERRITORIAS “A” DE VOLEY PRAIA
Artigo 40º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un Curso de Categoría Territorial "A” de Volei Praia en ningún caso poderá
ter un número de horas teóricas inferior a 30.
Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 2 partidos de 1º
árbitro e 2 de 2º árbitro en Competicións Oficiais federadas de calquera
categoría de ámbito autonómico de Voley Praia.
1.2. Para poder acceder ao curso os participantes deberán ter como mínimo
una antigüidade de 2 anos como árbitro de Categoría Territorial "B" de Voley
Praia.
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1 REGULAMENTO COMENTADO
* Características do xogo
- Formato “A”
- Formato “B”
* Instalacións e Equipamento
- Área de Xogo
- Rede e Postes
- Balón
* Participantes
- Equipos
- Uniformes de competición
- Responsabilidades
* Sistema de puntuación
- Anotar un punto, gañar o set e o partido
- Non comparecencia
* Preparación do partido
- Sorteo
- Aliñación
- Faltas de rotación
* Accións do xogo
- Balón en xogo
- Faltas de xogo
- Xogar o balón
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- Balón na rede
- Xogador na rede
- Saque
- Golpe de ataque
- Bloqueo
* Tempos mortos, Demoras
- Tempos mortos
- Demoras
- Interrupcións excepcionais do xogo
- Cambios de campo e intervalos
* Faltas de conduta
- Sanciones
* Equipo arbitral
- Corpo arbitral
- Primeiro árbitro
- Segundo árbitro
- Anotador
- Xuíces de liña
* Sinais oficiais
Número mínimo de horas: 7
2.2. TECNICA ARBITRAL
* O Primeiro Arbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* O Segundo Arbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* Os Árbitros e o Anotador ante as interrupcións regulamentarias.
* Os Xuíces de Liña ante o Saque, Ataque, Bloqueo e Defensa.
Número mínimo de horas: 5
2.3.TECNICA DA ANOTACION
* Coñecemento da acta
* Antes do partido
* Despois do sorteo
* Durante o partido
* Despois do partido
Número mínimo de horas: 3
2.4. TACTICA APLICADA Á ARBITRAXE
* Concepto de Táctica
* Sistemas de Recepción, Defensa e Ataque
* Interrupcións regulamentarias
* Interrupcións tácticas
* Demoras
Número mínimo de horas: 3
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2.5. METODOLOXIA ARBITRAL
* Preparación do encontro
* Puntualidade
* Uniformidade
* Relación cos participantes
* Documentación dos equipos
* Tempos de espera
* Atrasos
* Protocolo
* Sancións
* Cambios de campo
* Final do encontro
Número mínimo de horas: 3
2.6. NORMATIVA
* Bases de Competición
* Suspensión do encontro
* Documentación dos participantes
* Regulamento do CTGA
* Follas de responsabilidade
* Anexo á Acta e Informes
Número mínimo de horas: 3
2.7. PSICOLOXIA DA ARBITRAXE
* Enfrontamentos entre os participantes, antes, durante e ao final do encontro
* Erros e compensacións
* Protestas antes, durante e ao final do encontro
Número mínimo de horas: 4
2.8. NORMAS HIXIÉNICO DIETÉTICAS
* Comidas e bebidas antes do encontro
* Desprazamentos
* Fármacos
Número mínimo de horas: 2
SECCIÓN QUINTA
CURSOS DE ARBITROS TERRITORIAIS “B” DE VOLEY PRAIA
Artigo 41º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un Curso de Categoría Territorial "B" de Volei Praia en ningún caso poderá
ter un número de horas teóricas inferior a 24.
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Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 2 partidos de 1º
árbitro e 2 de 2º árbitro en Competicións Oficiais federadas de calquera
categoría de ámbito autonómico.
1.2. Os participantes deberán ter 16 anos ou cumprilos no ano natural en
curso. Non obstante, aqueles que teñan menos de 18 anos non poderán actuar
en competicións de ámbito nacional ou noutras federacións territoriais ata que
non cumpran a dita idade.
1.3. O profesorado do Curso Territorial "B" deberá de estar en posesión
mínima do Título de Arbitro Nacional de Voleipraia.
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1 REGULAMENTO COMENTADO
* Características do xogo
- Formato “A”
- Formato “B”
* Instalacións e Equipamento
- Área de Xogo
- Rede e Postes
- Balón
* Participantes
- Equipos
- Uniformes de competición
- Responsabilidades
* Sistema de puntuación
- Anotar un punto, gañar o set e o partido
- Non comparecencia
* Preparación do partido
- Sorteo
- Aliñación
- Faltas de rotación
* Accións do xogo
- Balón en xogo
- Faltas de xogo
- Xogar o balón
- Balón na rede
- Xogador na rede
- Saque
- Golpe de ataque
- Bloqueo
* Tempos mortos
- Tempos mortos
- Demoras
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- Interrupcións excepcionais do xogo
- Cambios de campo e intervalos
* Faltas de conduta - Sanciones
* Equipo arbitral
- Corpo arbitral
- Primeiro árbitro
- Segundo árbitro
- Anotador
- Xuíces de liña
* Sinais oficiais
Número mínimo de horas: 8
2.2. TÉCNICA ARBITRAL
* O Primeiro Arbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* O Segundo Arbitro ante o Saque, Recepción, Construción de ataque, Ataque,
Bloqueo, Defensa.
* Os Árbitros e o Anotador ante as interrupcións regulamentarias.
* Os Xuíces de Liña ante o Saque, Ataque, Bloqueo e Defensa.
Número mínimo de horas: 5
2.3.TÉCNICA DA ANOTACIÓN
* Coñecemento da acta
* Antes do partido
* Despois do sorteo
* Durante o partido
* Despois do partido
Número mínimo de horas: 3
2.4. TACTICA APLICADA Á ARBITRAXE
* Concepto de Táctica
* Sistemas de Recepción, Defensa e Ataque
* Interrupcións regulamentarias
* Interrupcións tácticas
* Demoras
Número mínimo de horas: 3
2.5. METODOLOXIA ARBITRAL
* Preparación do encontro
* Puntualidade
* Uniformidade
* Relación cos participantes
* Documentación dos equipos
* Tempos de espera
* Atrasos
* Protocolo
11/08/2018

Regulamento do Comité Técnico Galego de Árbitros

Páxina 22 de 27

No se puede mostrar la imagen en este momento.

FEDERACIÓN GALEGA DE VOLEIBOL

* Sancións
* Cambios de campo
* Final do encontro
Número mínimo de horas: 3
2.6. NORMATIVA
* Normas Xerais e Específicas de Competición
* Suspensión do encontro
* Documentación dos participantes
* Regulamento do CTGA
* Follas de responsabilidade
* Anexo á Acta e Informes
Número mínimo de horas: 3
SECCION SEXTA
CURSOS DE ANOTADORES DE VOLEY PRAIA
Artigo 42º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un curso de anotadores de volei praia non poderá ter un mínimo de horas
inferior a 10.
Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 4 encontros en
Competicións Oficiais federadas de volei praia de calquera categoría de ámbito
autonómico.
1.2. Os participantes deberán ter 14 anos cumpridos. Non obstante, aqueles
que teñan menos de 16 anos non poderán actuar en competicións de ámbito
nacional ata que non cumpran a dita idade.
1.3. O profesorado do Curso deberá de estar en posesión mínima do Título de
Arbitro Territorial "A" de Voley Praia.
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1. REGULAMENTO COMENTADO
* Características do xogo
* Área de xogo
* Participantes
* Gañador do punto, set e partido
* Preparación do partido, estrutura do xogo.
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* Accións do xogo
* Tempos mortos e Demoras
* Faltas de conduta
* Os árbitros e as súas responsabilidades
* Sinais oficiais
Número mínimo de horas: 6
2.2. TECNICA DA ANOTACION
* Coñecemento da acta
* Antes do partido
* Despois do sorteo
* Durante o partido
* Despois do partido
Número mínimo de horas: 3
2.3. NORMATIVA
* Normas Xerais e Específicas de Competición
* Suspensión do encontro
* Anexo ao Acta
Número mínimo de horas: 2
SECCIÓN SÉTIMA
CURSOS DE XUÍCES DE LINEA
Artigo 43º
1. NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN.
1.1. Un curso de xuíces de liña non poderá ter un mínimo de horas inferior a
10.
Para recibir a cualificación de APTO é necesario aprobar todas as materias, así
como as prácticas realizadas, que non poderán ser inferiores a 4 encontros en
Competicións Oficiais federadas de calquera categoría de ámbito autonómico.
1.2 Os participantes deberán ter 14 anos cumpridos. Non obstante, aqueles
que teñan menos de 16 anos non poderán actuar en competicións de ámbito
nacional ata que non cumpran a dita idade.`
1.3. O profesorado do Curso deberá de estar en posesión mínima do Título de
Arbitro Territorial "A" de voleibol e Voley Praia.
2. TEMARIO E HORARIOS
2.1. REGULAMENTO COMENTADO
* Participantes
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* Conduta dos participantes
* Instalacións e equipamento
* Equipo arbitral e procedementos
* Accións do xogo
* Sinais oficiais
Número mínimo de horas: 5
2.2. TÉCNICA DA ANOTACIÓN
* Coñecemento do acta
* Sistema de anotación nos catro primeiros sets
* Sistema de anotación en set decisivo
* Anotación de sancións
Número mínimo de horas: 3
2.3. NORMATIVA
* Normas Xerais e Específicas de Competición
* Follas de responsabilidade
* Anexo ao Acta
Número mínimo de horas: 1
2.4. OS XUÍCES DE LINEA (XL)
* Situación dos xuíces de liña no área de xogo (con 4 XL e con 2 XL)
* O XL ante o saque, a recepción e ataque
* O XL ante o bloqueo e a defensa
* Sinais oficiais do XL:
Balón dentro
Balón fóra
Balón tocado
Falta no saque
Balón que toca as antenas ou calquera obxecto estraño
Xuízo imposible
* Traballo en equipo entre árbitros e XL
* Traballo en equipo entre os XL
* Actitude do XL ante situacións de conflito
Número mínimo de horas: 6
SECCIÓN OITAVA
PROCEDEMENTO DE ORGANIZACIÓN E TRAMITACIÓN DE CURSOS DE
ÁRBITROS TERRITORIAIS
Artigo 44º
1.- SOLICITUDE DE ORGANIZACIÓN
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O Director do Comité Técnico Galego de Árbitros elevará as propostas de
organización de cursos de árbitros territoriais ao Presidente da Federación
Galega de Voleibol para a súa aprobación definitiva. Estas propostas deberán
incluír unha memoria que inclúa o programa das diferentes materias, o
profesorado, os horarios, etc.
2.- PROGRAMAS, PROFESORADO E HORARIOS
Os programas, profesorado e horarios para a realización dos Cursos que se
impartan na Galicia, serán coordinados e planificados polo Comité Técnico
Galego de Árbitros, en razón das esixencias que os plans de estudos prevén.
3.- TRAMITACIÓN DA DOCUMENTACION DOS CURSOS
Con posterioridade á finalización dos cursos de árbitros territoriais, o COMITÉ
TÉCNICO GALEGO DE ÁRBITROS enviará unha Memoria Final dos mesmos á
Secretaría Xeral da FGVb para que esta os remita a súa vez ao COMITÉ
NACIONAL DE ADESTRADORES como último requisito para a súa validez
definitiva e rexistro de aprobados. Esta Memoria deberá incluír como mínimo:
-

Director do Curso
Profesorado (modelo 1.A do CTNA)
Cadro horario desenvolvido
Datos dos alumnos (modelo 1.B do CTNA)
Acta Final do Curso
Outra documentación que se considere de interese.

O prazo máximo de envío desta documentación á Secretaría Xeral da FGVb por
parte do Comité Técnico Galego de Árbitros, será de 30 días despois da
finalización do curso. Considerarase como data de finalización do curso aquela
na cal o Director do Curso asina a acta do mesmo.
A Secretaría Xeral da FGVb terá a continuación 15 días para a tramitación
desta documentación ao CTNA.
De non cumprirse estes prazos o curso perderá a súa antigüidade.
Os cursos de anotadores e xuíces de liña non serán tramitados pola Secretaría
Xeral da FGVb ao CTNA.
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DISPOSICIÓNS FINAIS

PRIMEIRA - En todos os aspectos non contemplados neste Regulamento,
estarase ao disposto no Estatuto da FGVb. e no resto de Regulamentos da
mesma e subsidiariamente na normativa da RFEVb.
SEGUNDA - O presente Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa
inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

O presente Regulamento do Comité Técnico Galego de Árbitros
composto por 44 Artigos e dúas Disposicións Finais foi aprobado pola
Comisión Delegada da FGVb na súa sesión do 5 de setembro do 2014.
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