
 

REGLAMENT 

Article 1 

El Club Voleibol Calafell conjuntament amb l’Associació Joves Dirigents Catalans i amb 

el suport de l’Ajuntament de Calafell, organitzaran la 7a edició del Beach Volley KDM 

Tour (endavant, “KDM Tour”). Aquesta competició es regirà d’acord amb el present 

reglament. 

Article 2 

El KDM Tour és un circuit de vòlei platja 4×4 i 2x2 popular organitzat al municipi de 

Calafell. El circuit es dividirà en 2 tornejos: 

• Beach Volley KDM Calafell – 17 i 18 de juliol en format 4x4 dissabte i 2x2 

diumenge 

• Beach Volley KDM Segur de Calafell – 31 i 1 d’agost en format 4x4 dissabte i 2x2 

diumenge 

Article 3 

Tots els jugadors hauran d’identificar-se amb el DNI, passaport o un altre document 

oficial acreditatiu de l’edat amb fotografia. 

La corresponent revisió de documentació es realitzarà el dissabte abans de l’inici de la 

competició. Encara que també si les circumstancies ho requereixen l’organització podrà 

repetir-la en qualsevol altre moment. 

El responsable de cada equip rebrà de l’organització un document amb el llistat de 

jugadors que haurà de presentar-lo abans de cada partit. 

Si un equip alinea un jugador que no compleixi amb els requisits que marca el reglament, 

el equip perdrà el partit per 2-0 (21-0, 21-0). 

Article 4 

Tots els equips s’hauran de presentar a la pista de joc corresponent 5 minuts abans de 

l’hora d’inici del seu encontre i presentar-se a l’àrbitre del partit, per tal que els partits 

puguin iniciar-se amb puntualitat. L’equip que no compleixi amb aquesta norma i no es 

presenti a la Pista de joc després de ser reclamat per megafonia, se li donarà el partit 

per perdut, donant guanyador el seu rival pel resultat de 2-0 (21-0, 21-0). 



 

  

Article 5 

Cada prova del torneig es dividirà en 4 fases i tres categories. Les fases són les següents:  

- Fase de Classificatòria: Aquesta fase estarà formada per 14 grups de 3 o 4 equips. Tots els 

equips jugaran entre 2 i 3 partits en aquesta fase. Els primers classificats de cada un dels 

grups passaran a la categoria Or, la resta d’equips disputaran la Fase de Repesca. Els partits 

d’aquesta fase es disputaran un únic set a 21 punts havent de disposar un avantatge de 2 

punts per a guanyar el partit.  

- Fase de Repesca: Aquesta fase la disputaran només els equips classificats en 2a i 3a i 4a 

posició de cada grup de la fase anterior. Cada equip disputarà 2 partits. Els equips classificats 

en 1a posició de cada un dels grups aniran a la categoria Or, els equips classificats en 2a 

posició aniran a la Categoria Plata i els classificats en 3a posició a la Categoria Bronze. Els 

partits d’aquesta fase es disputaran un únic set a 21 punts havent de disposar un avantatge 

de 2 punts per a guanyar el partit. 

- Fase de Grups: Aquesta fase la disputaran tots els equips, es formaran 8 grups de 5 o 6 

equips, 4 grups de la categoria Or de 6 equips cada un, 2 de la categoria Plata de 5 equips 

cadascun i 2 a la categoria Bronze també de 5 equips. Cada equip disputarà entre 4 i 5 partits 

en aquesta fase. Tots els equips es classifiquen per a la següent fase, la posició de cada equip 

en aquesta fase determinarà la posició en el quadre de la Fase Final. Els equips classificats 

5è i 6è ens els grups de categoria Or baixen a Plata. Els 4rt i 5ens classificats de cada grup 

de la Categoria Plata baixaran a Bronze i els primers classificats de cada grup de Bronze 

pujaran a Plata. Els partits d’aquesta fase es disputaran un únic set a 21 punts havent de 

disposar un avantatge de 2 punts per a guanyar el partit. 

- Fase Final: Aquesta fase es disputarà en el mateix format i en paral·lel per a les categories 

Or, Plata i Bronze. Aquesta fase es disputarà amb quadre de doble eliminatòria, on els equips 

quedaran eliminats al perdre 2 partits o les Semifinals. Tots els equips jugaran un mínim de 

2 partits en aquesta fase. Els partits d’aquesta fase es disputaran un únic set a 21 punts 

havent de disposar un avantatge de 2 punts per a guanyar el partit menys la final que es 

disputarà al millor de 3 sets a 21 punts havent de disposar un avantatge de 2 punts per a 

guanyar el set i sent guanyador del partit el primer equip que guanyi 2 sets. 

Per a la formació dels grups de la Fase de Classificació es realitzarà un sorteig el mateix dia 

del torneig a les 9:30h entre tots els equips inscrits.  



 

El sistema de competició ja preveu on es situarà cada equip en les successives fases de la 

competició en funció de la seva classificació en la fase anterior, quedant publicat els 

quadrants corresponents 

Article 6 

La classificació de cada grup es realitzarà amb els següents criteris: 

1.- S’ordenaran els equips en funció dels punts obtinguts en els diferents partits de la 

fase, sent 1r classificat l’equip que ha obtingut més punts i últim classificat el que n’ha 

obtingut menys. 

2.- En cas d’empat entre 2 equips del grup, el desempat es realitzarà tenint present el 

resultat del partit entre aquests 2 equips, sent millor classificat l’equip guanyador del 

partit. 

3.- En cas d’empat entre 3 o més equips del grup es tindran en compte els següents 

factors: 

3.1.- Els resultats dels partits entre els equips empatats, creant una classificació 

paral·lela i sent millor classificat l’equip que tingui més punts i pitjor el que en tingui 

menys. 

3.2.- De persistir l’empat, es valorarà la diferència entre sets guanyats i sets perduts per 

cada equip en tots els partits de la Fase. 

3.3.- De persistir l’empat, es valorarà la diferència entre punts guanyats i punts rebuts 

per cada equip en tots els partits de la Fase. 

3.3.- De persistir l’empat, es valorarà l’equip que hagi fet més punts en aquella Fase. 

3.4.- En cas de persistir l’empat, l’organització del torneig determinarà el mètode de 

desempat. 

Article 7 

S’aconsegueix punt quan l’equip contrari comet alguna de les faltes o infraccions 

següents: 

• Si la pilota toca a terra dins del propi camp, tant si l’últim toc correspon a un 

jugador propi com a un de l’equip contrari. 

• Si la pilota acaba fora de la pista de joc, sigui per un atac desencertat sobre camp 

contrari o per un error en defensa. La falta correspon al jugador i a l’equip que 



 

toca la pilota per última vegada, i s’anota el punt a l’equip contrari. El contacte 

amb la xarxa, pals o varetes per la part exterior de les bandes laterals és fora. 

• Si es supera el nombre de tres tocs permesos sense haver passat la pilota al camp 

contrari, o si un mateix jugador toca dues vegades de forma consecutiva la pilota. 

Com a excepció, en cas de toc de bloqueig, aquest primer toc no es comptabilitza 

per a la falta dels quatre tocs d’equip ni per al doble individual. 

• Si en el moment del servei els jugadors estan situats de forma incorrecta, o sigui, 

que la posició no està ajustada a la rotació corresponent, ha de rotar el que fa el 

servei. Les posicions de la resta són indiferents. 

• Si el toc de pilota és incorrecte i hi ha retenció o acompanyament. 

• Si un jugador penetra en camp contrari per sota de la xarxa interferint amb el joc 

del contrari. 

• Serà falta qualsevol contacte d’un jugador amb la xarxa, tant per dalt com per 

baix. 

Article 8 

Tots els partits estaran dirigits per voluntaris de l’Organització. És obligació de tots els 

jugadors respectar als àrbitres dels partits al llarg de tot el Torneig. L’Organització es 

reserva el dret de prendre mesures contra aquells equips que no compleixin amb 

aquesta norma. 

Article 9 

Hi haurà trofeus pels dos primers equips classificats de cada categoria.  

Article 10 

Al llarg de tot el torneig existirà un Comitè de Competició format per dues persones de 

l’Organització que atendrà totes les incidències que puguin haver-hi al llarg del torneig. 

Les resolucions del Comitè seran finals i esgotaran la via administrativa. 

 Article 11 

Cada equip participant pren part en el torneig sota la seva pròpia responsabilitat i ha de 

disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-lo. L’organització 

disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els 

participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització. 

Per fer ús de les cobertures de l’assegurança d’accidents serà necessària l’autorització 



 

per part de l’asseguradora. L’organització no es farà càrrec, en cap cas, de l’assistència 

medica rebuda per qualsevol participant sense la autorització corresponent. 

Article 12 

Els participants autoritzen als organitzadors del torneig a registrar o gravar total o 

parcialment la participació de la mateixa, mitjançant fotografies, pel•lícules, televisió, 

ràdio, vídeo i qualsevol un altre mig conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets 

relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportuna exercitar, 

sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica. Per aquest torneig no es 

cobra entrada al públic assistent i en cap cas existeix finançament amb drets de 

transmissió televisiva. 

Article 13 

L’organització es reserva el dret d‘inscripció. 

Article 14 

Els equips participants, pel sol fet de participar en aquest torneig, accepten aquest 

Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà 

decidit per la Organització. 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ – BEACH VOLLEY KDM TOUR 2021 

 

Criteris per accedir a la Classificació del Beach Volley KDM Tour  

Per a poder entrar a la classificació del Beach Volley KDM Tour 2021 els equips han d’haver 

participat a un mínim de 1 dels 2 tornejos del Tour.  

La classificació final serà resultat de la suma dels punts que cada equip ha aconseguit en 

cada un dels torneigs on ha participat. El primer classificat serà l’equip que hagi aconseguit 

més punts i l’últim el que n’hagi aconseguit menys.  

També hi haurà un sumatori de punts que puntuarà per el TOUR 4x4 , si és juga el 2x2 

Per a la classificació final del Tour hi haurà una única categoria.  

 

A continuació detallem les diferents puntuacions de cada Torneig:  

Torneig Beach Volley Calafell  i Segur de Calafell(17 i 31 de juliol): 

 

CATEGORIA POSICIÓ  PUNTS  CATEGORIA POSICIÓ  PUNTS  CATEGORIA POSICIÓ  PUNTS 

OR 1 300  PLATA 1 180  BRONZE 1 90 

OR 2 270  PLATA 2 160  BRONZE 2 80 

OR 3 240  PLATA 3 140  BRONZE 3 65 

OR 4 240  PLATA 4 140  BRONZE 4 65 

OR 5 225  PLATA 5 130  BRONZE 5 55 

OR 6 225  PLATA 6 130  BRONZE 6 55 

OR 7 210  PLATA 7 120  BRONZE 7 50 

OR 8 210  PLATA 8 120  BRONZE 8 50 

OR 9 195  PLATA 9 110  BRONZE 9 40 

OR 10 195  PLATA 10 110  BRONZE 10 40 

OR 11 195  PLATA 11 110  BRONZE 11 40 

OR 12 195  PLATA 12 110  BRONZE 12 40 

OR 13 180  PLATA 13 100  BRONZE 13 30 

OR 14 180  PLATA 14 100  BRONZE 14 30 

OR 15 180  PLATA 15 100  BRONZE 15 30 

OR 16 180  PLATA 16 100  BRONZE 16 30 

 

  



 

Torneig Beach Volley  Calafell i segur de Calafell 2x2  (18 de juliol i 1 d’agost): 

 

CATEGORIA POSICIÓ  PUNTS  CATEGORIA POSICIÓ  PUNTS  CATEGORIA POSICIÓ  PUNTS 

OR 1 150  PLATA 1 90  BRONZE 1 45 

OR 2 135  PLATA 2 80  BRONZE 2 40 

OR 3 120  PLATA 3 70  BRONZE 3 32 

OR 4 120  PLATA 4 70  BRONZE 4 32 

OR 5 113  PLATA 5 65  BRONZE 5 27 

OR 6 113  PLATA 6 65  BRONZE 6 27 

OR 7 105  PLATA 7 60  BRONZE 7 25 

OR 8 105  PLATA 8 60  BRONZE 8 25 

OR 9 98  PLATA 9      55  BRONZE 9 20 

OR 10 98  PLATA 10 55  BRONZE 10 20 

OR 11 98  PLATA 11 55  BRONZE 11 20 

OR 12 98  PLATA 12      55  BRONZE 12 20 

OR 13 90  PLATA 13 50  BRONZE 13 15 

OR 14 90  PLATA 14 50  BRONZE 14 15 

OR 15 90  PLATA 15 50  BRONZE 15 15 

OR 16 90  PLATA 16 50  BRONZE 16 15 
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