
SISENA TROBADA MIXT
MINI VOLEI PLATJA CALELLA 

DISSABTE 15 de juny de 2013 

ADREÇADA A:
• Nens i nenes de les escoles de primària (5è i 6è) i   

secundària (1r i 2n) de Calella.

FOTO DE GRUP 
  

DOSSIER TÈCNIC PELS PARTICIPANTS. INCLOU: TÈCNICA, 
SISTEMA DE JOC, NORMATIVA I ALTRES CONSELLS.

ORGANITZAT PER:         AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

   I AMB LA COL·LABORACIÓ DE LES SEGÜENTS ENTITATS:  
   



DOSSIER PELS PARTICIPANTS DE LA SISENA 
TROBADA DE MINI VOLEI PLATJA

1. LES TÈCNIQUES DEL VOLEI PLATJA

E  L SERVEI PER BAIX   (És l’acció en que s’inicia el joc. Cal esperar el xiulet de 
l’àrbitre) ATENCIÓ: Es obligatori realitzar aquest servei a la trobada!!

LA  RECEPCIÓ  O  TOC  D’AVANTBRAÇOS. Acostuma  a  ser  el  primer  toc  de 
l’equip i la tècnica més utilitzada per rebre el servei de l’equip contrari.



LA COL·LOCACIÓ O PASSADA DE DITS:  Acostuma a ser el segon toc 
d’equip i serveix per preparar el remat o atac. També s’utilitza per enviar la pilota amb 
control al camp contrari.

LA REMATADA O COLPEIG D’ATAC: Acostuma a ser el tercer toc de 
l’equip i l’objectiu és enviar la pilota al terra de l’equip contrari.



EL BLOQUEIG: És l’acció tècnica per evitar que el remat de l’equip contrari 
superi la xarxa. ATENCIÓ: És una tècnica per nivells avançats, NO ES PERMET  
REALITZAR-LA DURANT LA TROBADA PER EVITAR LESIONS.

LA DEFENSA: És l’acció tècnica que serveix per defensar l’atac de l’equip 
contrari si supera el bloqueig. Es molt espectacular perquè la sorra permet tirar-se!!



2. EL SISTEMA DE JOC 4X4 EN EL VOLEI PLATJA  

• COM S’HI JUGA AL 4 X 4?   . Us heu de col·locar en forma de rombe o bé de 
quadrat, intentant ocupar tots els espais possibles del camp. El jugador que realitza el 
servei està fora del camp, i un cop l’ha realitzat ja pot entrar-hi.

• ATENCIÓ: Cal realitzar una rotació en el sentit de les agulles del rellotge   
cada cop que es recupera el  servei.  Si a l’equip sou 5 o 6 també es realitzarà la  
rotació amb els jugadors que estan fora del camp.

• EL TERRENY DE JOC:    Tindrà unes dimensions aproximadament de 12 
metres de llarg per 6 d’amplada, dividit amb dos camps de 6m x 6m.

CAMP DE L’EQUIP EN SERVEI O 
SAQUE.(EL JUGADOR SACA I 

ENTRA AL CAMP)

CAMP DE L’EQUIP EN RECEPCIÓ 
DEL SERVEI O SAQUE. (FORMA 

DE ROMBE) 

• ALTRES CONSIDERACIONS:  
◦ El sistema de competició el determinarà l'organització en funció del nombre 
d'equips inscrits i de les categories.
◦ D'entrada la idea és realitzar 6 grups de 5 o 6 equips cadascun i jugar lligueta 
per temps (en funció del nombre d’equips, entre 10 i 15 minuts).
◦ En cas d'haver-hi més temps es disputaria fase final.



3. NORMATIVA DE JOC.

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

- Format de joc:   4 x 4
- Els equips:   ES RECOMANA QUE ELS EQUIPS ESTIGUIN FORMATS 

PER 5 o 6 JUGADORS. L'equip NO pot tenir suplents, tots entren en rotació. 
És obligatori que tots estiguin jugant a l'hora, encara que hi 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).

- La xarxa  : Evitarem tocar la xarxa. Si un jugador “s'hi penja” el punt serà per 
l'equip contrari.

- Sistema de puntuació  : Rally point (cada acció és 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 minuts  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.
5. Sancionar les possibles actituds antiesportives.
6. Prioritzar l'aprenentatge respecte el resultat i la classificació. L'organització 
es reserva el dret de decidir si hi haurà premis pels equips guanyadors.

ATENCIÓ: L'ORGANITZACIÓ DE LA TROBADA ES RESERVA EL DRET 
D'ELIMINAR UN EQUIP SI EL COMPORTAMENT DELS SEUS 

JUGADORS/ES NO ÉS L'ADEQUAT.



4.- CONSELLS PRÀCTICS I HÀBITS HIGIÈNICS 
SALUDABLES.

• L'equipament:   Cal venir amb roba esportiva còmode, preferiblement pantaló 
curt i màniga curta per jugar. Es pot venir amb l'equipament d'educació física de 
l'escola. Tot dependrà del temps que faci. ELS EQUIPS PODEN ELABORAR 
LA SEVA PRÒPIA EQUIPACIÓ PER LA TROBADA, POSANT EL NOM 
DE L'EQUIP O DELS JUGADORS/ES.

• 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. S'aconsella 
que cada jugador es porti algun tipus de beguda.

5.- ALTRES CONSIDERACIONS RELATIVES A 
L'ORGANITZACIÓ.

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

• Distribució horària:  
◦ 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 jugadors/es 

de l'Associació Volei Platja Calella perquè els participants vegin el sistema de 
joc.

◦ Entre 10:00 i 10:30:   inici de la Trobada.
◦ Cap a les 14:00 aproximadament:    Finalització de la Trobada i 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, 

hi  haurà  una  pilota  per  cada  pista.  L'organització  no  deixarà  pilotes  als 
jugadors/es per escalfar, així doncs, els equips que vulguin podran portar la seva 
pròpia pilota per realitzar l'escalfament fora de la zona de competició.

• 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.

• 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.

L'Associació Volei Platja Calella



PER MÉS INFORMACIÓ: 
- TRUCAR AL TELÈFON 639.76.44.66 (Xavi 

Alonso) a partir de les 17 hores. 
- O bé a través de la pàgina 

www.voleicalella.com
Podeu fer arribar les butlletes d'inscripció al 

correu electrònic voleicalella@gmail.com

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 
Divendres 7/06/13 

L'ASSOCIACIÓ VOLEI PLATJA AGRAEIX LA 
COL·LABORACIÓ DE TOTS AQUELLS/ES 

PROFESSORS/ES I PARES I MARES EN LA 
DIFUSIÓ I PREPARACIÓ DE LA TROBADA.

http://www.voleicalella.com/
mailto:voleicalella@gmail.com

