
                   QUADRE RESUM REGLAMENT VOLEIBOL 

  
PREBENJAMÍ/ BENJAMÍ 

PREALEVÍ/ ALEVÍ 
PREINFANTIL/ 

INFANTIL 
CADET 

JUVENIL / 
JÚNIOR / 

LLIGA JOVE  

PISTA DE JOC 

Llargada: 12 m. 

Amplada: 6 m. 

Llargada: 18 m. 

Amplada: 9 m. 

Dividit en 2 parts iguals i amb una zona de seguretat de 3 m. (2 m. a mini voleibol).  

Alçada lliure d’obstacles: mínim 7 m. des de la superfície (5 m. a mini voleibol). 

XARXA 
Femení: 2,05 m. 

Mixt: 2,05 m.  

Femení: 2,10 m. 

Mixt: 2,18 m. 

Femení: 2,18 m. 

Mixt: 2,24 m. 

Femení: 2,24 m. 

Mixt: 2,37 m. 

PILOTA Pilota oficial CEEB Nº 4 - 62-64 cm. Pilota oficial CEEB Nº 5 - 65-67 cm. 

DURADA PARTIT 
3 sets de 25 punts, amb 2 punts de 

diferència. 

Al millor de 5 sets. Els 4 primers de 21 punts, amb 2 
punts de diferència. El 5è set de 15 punts, amb 2 punts 

de diferència. 

DURADA 
DESCANS 

3’ entre cadascun dels períodes amb canvi de camp a la finalització de cada set. 

TEMPS MORTS 2 temps mort de 30’’ per set i equip, no acumulables.  

PARTICIPANTS 

Mínim: 4 participants. 

Màxim: 12 participants. 

Mínim: 6 participants. 

Màxim: 14 participants. 

Es suspendrà el partit quan algun dels dos equips es quedi amb menys dels o les participants 

mínims (serà Comitè de Competició qui decideixi resultat). 

CANVIS 4 canvis per set i equip. 6 canvis per set i equip. 

ALINEACIÓ Sense restriccions. 

JUGAD. LLIURE No està permès. Està permès. 

PUNTUACIÓ La puntuació del partit serà de 2 punts per partit guanyat i 1 punt per partit perdut. 

INICI DEL 
PERÍODE 

Sorteig a l’inici del partit i sacada 

de forma alternativa en els altres 
sets. Si s’arriba a l’empat a 1 set és 

realitzarà nou sorteig per qui 

serveix primer al 3r set. 

Sorteig a l’inici del partit i sacada de forma alternativa 

en els altres sets.  

Si s’arriba a l’empat a 2 sets és realitzarà nou sorteig per 

determinar qui serveix primer al 5è set. 

SERVEI El servei serà únicament per baix. Lliure. 

RECEPCIÓ 
El 1r toc de l’equip ha de ser, obligatori, de mà baixa. El 

toc de dits serà falta quan passi a camp contrari. 
Lliure. 

MIXT O 
FEMENINS 

Cada participant haurà de jugar amb l’equip que li correspon.  

Un equip femení pot tenir inscrits un màxim de 2 participants masculins. 

REVISSIÓ DE 
LLICÈNCIES 

El o la responsable d’un equip pot sol·licitar la revisió de llicències de l’equip contrari (abans de 
l’inici del partit o durant la mitja part, entre el 2n i 3r període). El o la TJ té l’obligació 

d’efectuar aquesta revisió i els responsables d’equip de facilitar aquest tràmit. Si hi ha 

qualsevol al·legació, el o la TJ ho farà constar a l’acta. El partit es jugarà igualment.  

DOCUMENTACIÓ 

Les convocatòries als partits s’efectuaran via APP “El Consell”.  

En tots els casos les llicències han d’estar tramitades. 
La documentació ha d’estar presentada abans de l’inici del partit. Com excepció, hi ha la 

possibilitat de presentar llicència de responsable abans de la 2a meitat. 

NO PRESENTAT 
  

En cas que no es presenti un equip a l’hora assenyalada, disposarà de 15 minuts de marge, 
sense previ avís. Si arriba en aquests 15 minuts el partit es jugarà. 

Si no arribessin, l’acte és tancarà indicant “No Presentat” de l’equip corresponent. 
S’oferirà a l’equip present que pugui jugar un partit amistós amb tutorització. 

OBJECTES 
PROHIBITS 

Està prohibit jugar amb ulleres (excepte les ulleres esportives), arracades molt grans, 

polseres... Tot tipus d’objecte que no garanteixi la seguretat dels i les participants i doni una 
avantatge esportiva. 


