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2018‐2019

NORMATIVA TÈCNICA
QUADRE RESUM DEL REGLAMENT PER CATEGORIES
Aspecte tècnic

ALEVÍ

Jugadors/es
inscrits a l’acta

Mínim: 4 jugadors/es
Màxim: 10 jugadors/es

Jugadors/es a
pista

INFANTIL

CADET

JUVENIL

Mínim: 6 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es

El nombre de jugadors/es per
començar un partit serà de 4.
Es suspendrà el partit en el
moment que un dels equips es
quedi a pista amb 3 jugadors/es.

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 6.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi a pista amb 5 jugadors/es.

Llargada: 12 metres
Amplada: 6 metres

Llargada: 18 metres
Amplada: 9 metres

Terreny de joc

Dividit en dues parts iguals i amb una zona de seguretat de 3 metres (2 per l’Aleví)
Alçada lliure d’obstacles: mínim 7 metres des de la superfície (5 per l’Aleví)
Alçada de la
xarxa

2,10 metres

Pilota

Adaptada a l’edat dels
participants (soft)

Durada del partit

4 sets a 15 punts (amb 2 de
diferència)

Durada dels
descansos

Infantil femení/mixt: 2,10 m
Infantil masculí: 2,24 m

Cadet femení/mixt: 2,24 m
Cadet masculí: 2,37 m

Diàmetre: de 65 a 67 cm
Ha de ser de cuir de 18 tires
3 sets a 25 punts (amb dos de diferència), amb sorteig inicial.
Al tercer set, els equips canviaran de camp quan un dels dos
arribi a 13 punts.
3 minuts entre cada set

Juvenil femení/mixt: 2,24 m
Juvenil masculí: 2,43 m

4 sets a 19 punts (amb 2 de
diferència)
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Aspecte tècnic

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

Alineació

Tots els jugadors/es hauran de
jugar com a mínim 1 set sencer,
entre els tres primers.
Sense màxim.

Tots els jugadors/es hauran de jugar com a mínim 1 set
complert i seguit del joc. Sense màxim.

Tots els jugadors/es hauran de
jugar com a mínim 1 set sencer,
entre els tres primers.
Sense màxim.

Substitucions

Es concediran substitucions
únicament al quart set, excepte
per lesió a criteri del tutor de joc.

Es concediran substitucions, sempre i quan no s’infringeixi la
norma d’alineació, per lesió i/o desqualificació.

Es concediran substitucions
únicament al quart set, excepte
per lesió a criteri del tutor de joc.

2 temps morts de 30 segons per set i equip, no acumulables

Temps morts

L’estil de servei serà únicament per
abaix.
Servei

Cada jugador podrà realitzar un màxim
de 3 serveis consecutius, hi haurà una
rotació obligatòria i el proper servei el
realitzarà el company a qui
corresopngui després de la rotació.

Servei lliure.
L’estil de servei serà únicament
per abaix.

Recepció

El primer toc de l’equip ha de ser obligatòriament de mà baixa.
El toc de dits es considera, per tant, falta.

Lliure

Cap jugador/a podrà portar a terme aquesta funció durant el
partit.

Xarxa

Cada jugador podrà realitzar un màxim
de 3 serveis consecutius, hi haurà una
rotació obligatòria i el proper servei el
realitzarà el company a qui corresopngui
després de la rotació.

Servei lliure

Recepció lliure
1 jugador/a podrà portar a
terme aquesta funció durant
el partit.

Cap jugador/a podrà portar a
terme aquesta funció durant el
partit.

El contacte d’un jugador amb la xarxa, entre les varetes, durant l’acció de jugar, és falta.
L’acció de jugar la pilota inclou (entre altres) el salt, el cop o intent i l’aterratge
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Aspecte tècnic

ALEVÍ

Puntuació

Cada set comença de 0. A cada set
es donarà:
‐ 3 punts al guanyador.
‐ 1 punt al perdedor.
El resultat del partit serà doncs, la suma
dels punts obtinguts a cada set (12‐4,
10‐6, 8‐8)

Joc Net

Material
recomanat

Consell esportiu de Terrassa: Acta
blava de valors

INFANTIL

CADET

Puntuació per sets. El resultat del partit serà els sets guanyats per
cada equip.

Consell esportiu de Sabadell: Valoració A‐B‐C‐D‐E
Totes les pistes haurien de disposar del següent material:
• Antenes a la xarxa
• Medidor de xarxa o cinta mètrica
• Números de canvi
• Marcadors

JUVENIL
Cada set comença de 0. A cada set
es donarà:
‐ 3 punts al guanyador.
‐ 1 punt al perdedor.
El resultat del partit serà doncs, la suma
dels punts obtinguts a cada set (12‐4,
10‐6, 8‐8)

Consell esportiu de Terrassa: Acta
blava de valors
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SISTEMA DE DESEMPAT
Lliga:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents sistemes de desempat
per llur ordre i caràcter excloent:
-

Per la diferència de punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips implicats.

-

Per la diferència més gran de punts a favor, tenint en compte però tots els altres resultats obtinguts en el
decurs de la competició.

-

L’equip que hagi anotat més punts.

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els següents sistemes de
desempat per llur ordre i caràcter excloent:
-

Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els resultats obtinguts entre ells,
com si els altres no hi haguessin participat.

-

Per la diferència més gran de punts a favor i en contra, considerant només els partits jugats entre els equips
implicats.

-

Per la diferència més gran de punts obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat.

-

L’equip que hagi anotat més punts.

DISPOSICIÓ FINAL
La modalitat de voleibol, es regirà en la seva totalitat per la Reglamentació General dels Jocs Esportius Escolars i
pel Reglament vigent de la Federació Catalana de Voleibol, en tot allò no previst en aquestes normes particulars.
COMITÈ DE COMPETICIÓ
Actuarà d’ofici davant l’incompliment de la normativa i qualsevol incidència, que impedeixi el correcte
desenvolupament dels Jocs Escolars.
NOTES
Els dissabtes al matí, tindreu a la vostra disposició un número de telèfon del Consell Esportiu per si heu de realitzar
qualsevol consulta. Aquest funcionarà en dissabtes de jornada hàbil de 9:00 a 14:00, el número és: 629.49.05.75.
Aquesta normativa és a nivell comarcal, els equips que es classifiquin per jugar fases supracomarcals s’hauran
d’adaptar a la normativa que dictamini el comitè organitzador. Abans d’aquesta fase, l’equip serà informat pel
Consell Esportiu sobre la normativa de joc.

