
NORMATIVA DE JOC TROBADA MINI VOLEI PLATJA 2010.

• El terreny de joc:   El terreny de joc tindrà unes dimensions aproximadament de 
6 m d'amplada per 12 de llargada, dividit per una xarxa situada a 2m d'alçada.

• Format de joc:   4 x 4
• Els equips:   6 jugadors/es com a màxim i 4 com a mínim (per exemple, 4 en 

pista i 2 en zona d'espera que entren al servei). L'equip NO pot tenir suplents. És 
obligatori que tots estiguin jugant a l'hora, encara que hagi jugadors/es fora de la 
pista en la denominada zona d'espera. Cada vegada que es recupera el servei es 
rota i els jugadors passen per les diferents zones del camp, ja siguin de joc o 
d'espera.

• Formes de tocar la pilota:   No es pot tocar la pilota ni amb el cap ni amb el peu. 
Cal  utilitzar  les  tècniques  del  voleibol:  cop  de  mà  alta,  cop  de  mà  baixa  i 
rematada. No es pot realitzar el bloqueig.

• Nombre de tocs obligatoris:   La pilota s'ha de jugar amb dos tocs per equip com 
a mínim i tres com a màxim.

• Servei:   el jugador/a al que li correspon executar el servei ho podrà fer durant 
tres punts. Després d'aconseguir el tercer punt, l'equip ha de rotar i realitzarà el 
servei  el  company següent.  (és a dir,  un mateix  jugador/a  podrà realitzar  un 
màxim de tres serveis consecutius).

• No es pot tocar la xarxa.
• Sistema de puntuació  : Rally point (tot suma un punt). En finalitzar el temps 

s'anotarà el marcador tal com ha quedat.
• Durada dels partits  : Els partits tenen una durada d'entre 10 i 15 punts en funció 

del nombre d'equips inscrits. Un cop finalitzat el partit, l'organització emetrà una 
senyal sonora que indicarà el canvi de partit. 

• Puntuació per classificació:   3 punts partit  guanyat, 2 punts partit  empatat,  1 
punt partit perdut i 0 punts partit no presentat.

• Respecte:   Cal respectar les decisions dels àrbitres.
• ESPERIT DEL REGLAMENT:  
1. Fomentar el major nombre de contactes amb la pilota.
2. Donar un sentit al joc premiant les execucions tècniques correctes.
3. Que juguin tots els integrants de l'equip al mateix temps.
4. Afavorir la continuïtat de la pilota en l'aire sobre les faltes reglamentàries i 

tècniques lleus.



CONSELLS PRÀCTICS I HÀBITS HIGIÈNICS SALUDABLES.

• L'equipament:   Cal venir amb roba esportiva còmode, preferiblement de pantaló 
i  màniga curta per jugar.  Es pot venir  amb l'equipament  d'educació física de 
l'escola.

• El calçat:   El volei  platja es juga descalç,  així  doncs, no es podrà jugar amb 
calçat. En cas que cremi la sorra es poden utilitzar mitjons.

• La bossa d'esport:   Porteu roba de recanvi per si us embrutiu. Porteu tovallola. 
NO PORTEU OBJECTES DE VALOR A LA PLATJA, L'ORGANITZACIÓ 
DE LA TROBADA NO SE'N FA RESPONSABLE.

• Protecció:   Cal posar-se protecció solar abans de sortir de casa i tornar-se'n a 
posar durant la trobada. Podeu utilitzar gorra i ulleres de sol.

• Hidratació  :  Cal  hidratar-se  abans,  durant  i  després  de la  trobada.  Tot  i  que 
l'organització de la Trobada tindrà aigua gratuïta pels participants, s'aconsella 
que es porti algun tipus de beguda.

ALTRES CONSIDERACIONS.

• Presentació  i  confirmació  dels  equips:   Es  demana  màxima  puntualitat  als 
esportistes. 

◦ De 9:15 a 9:45 caldrà confirmar la presència completa de l'equip a la carpa 
d'organització.

◦ A  les  9:45 aproximadament  es  realitzarà  una  “demo”  per  part  de 
l'organització perquè els participants vegin el sistema de joc.

◦ A les 10:00 s'intentarà començar la Trobada.
◦ Cap a les 14:00 es farà l'entrega de premis i obsequis.
• Respecte per l'entorn  : Hem de deixar la platja neta tal com l'hem trobada.
• Escalfament:   Caldrà que els equips escalfin fora de la pista si ho desitgen. A la 

pista s'entrarà a jugar directament.
• Material  : L'organització s'encarrega de tot el material necessari per la Trobada, 

i hi haurà una pilota per cada pista. Així doncs, els equips que vulguin podran 
portar una pilota per escalfar fora de la zona de joc.

• IMPORTANT: No es pot sortir de la zona de joc delimitada per les tanques.   
L'organització no es fa responsable dels esportistes que surtin de la zona 
per anar a fer un bany.

• Si els professors i pares ho desitgen es pot realitzar un partit cap al final de la 
trobada.

• EN CAS DE MAL TEMPS, L'ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET   
DE SUSPENDRE LA TROBADA.

• Gràcies  per  la  vostra  col·laboració,  sense  l'ajuda  dels  professors/es  aquesta 
trobada no seria possible. Esperem que la gaudiu amb els/les vostres alumnes.

Atentament.
L'Associació Volei Platja Calella


