
 

 

 

NORMATIVA DE JOC “IME ALS BARRIS AMB EL VOLEY CIUTAT CIDE” 

Es tracta d'un torneig 4×4 (camp de 6×6 metres), gratuït i al qual es poden inscriure equips 

masculins, femenins i mixts. 

El màxim d’equips que hi poden prendre part és de 16, amb 96 participants dividits en dues 

categories: 

• infantil des de 12 fins a 15 anys 

• sènior des de 16 fins a 25 anys  

Per a garantir la seguretat de tots els participants es prendran totes les mesures necessàries de 

prevenció contra el covid-19. 

TIMMING 

 17.30 a 19.40 h. Torneig classificatori 

19.40 a 20.20 h. Semifinals i finals 

20.30 h. Entrega de premis 

TERRENY DE JOC 

Té unes dimensions de 12×6 m, amb la xarxa a 2,35 m, malgrat que per a afavorir la 

participació es pot baixar a petició d’ambdós equips. 

NOMBRE DE JUGADORS 

El partit el juguen dos equips, integrats cada un per quatre jugadors/res. Es juga sense lliure. 

Tots els jugadors/res han de dur el DNI o un altre document que els acrediti. 

Si en haver de començar al partit només hi són presents dos components de l'equip, es disputa 

el partit amb la inferioritat numèrica que hi ha. No obstant això, si durant el partit s'incorpora 

un altre component de l'equip, aquest hi pot participar després de demanar-ho a l’àrbitre. 

EQUIPACIONS DE JOC 

S’aconsella dur una indumentària adequada i del mateix color per a tots el membres de un 

mateix equip. 

PUNTUACIÓ 

El partits es juguen a un set de 15 punts, amb diferència de 2. 

SORTEIG INICIAL 

L’àrbitre sorteja el camp de joc i la treta inicial. 



 

 

 

NORMATIVA 

Totes les altres normes de joc que no recull aquest Reglament són les pròpies del voleibol. 

ÀRBITRE 

L’organització destina un àrbitre a cada partit, el qual en cas de problema té la darrera paraula 

i actua de mediador. És l'encarregat de controlar el marcador del partit i fer que es compleixin 

les normes. 

Un cop acabat el partit és l’encarregat de dur els resultats a la taula de control. 

El rol de àrbitre serà assumit per les jugadores del Voley Ciutat Cide, per la qual cosa també 

podran fer missió de monitoratge dels equips animant, corregint i ajudant els jugadors. 

TAULA DE CONTROL 

L'organització controla la competició i actua com a comitè de competició decidint les sancions 

davant conductes antireglamentàries i antiesportives. El capità de l’equip afectat té la 

possibilitat de recurs oral. 

SANCIONS 

Si qualque participant té una actitud antiesportiva és expulsat del partit i no pot participar al 

següent. 

INCIDÈNCIES 

Qualsevol aspecte que no reculli aquesta normativa es resoldrà a criteri del comitè de 

competició i d’acord amb la normativa de la Federació Espanyola de Voleibol. 

CLASSIFICACIÓ 

El torneig es disputa en una primera fase de grups, en la qual tots els equips juguen contra 

tots, i es classifiquen els primers o dos primers participants de cada grup a semifinals. 

Les semifinals són de caràcter eliminatori i els dos equips guanyadors juguen la final. 

� Es fan grups de quatre equips en els quals tots juguen contra tots, per a formar la 

classificació de grups de l’1 al 4 (6 partits per grup). El partits es disputen al millor de 

15 punts per a agilitzar la competició. 

� El torneig pot comptar amb un mínim de 4 equips i un màxim de 16. El equips poden 

ser femenins, masculins o mixts. 

� Per a igualar la competició i fer-la al més atractiva possible cada equip que té jugadores 

femenines compensa amb dos punts d’inici al seu marcador. Així doncs, si un equip té 

una jugadora més que l’altre comença el partit amb 2-0 si un equip en té 2 més que 



 

 

l’altre comença amb 4-0, fins a un màxim de 8-0. 

� Els equips han d’estar integrats per un mínim de 4 jugadors i un màxim de 6, i es poden 

fer fins a 4 canvis per partit, tenint en compte que no es pot canviar una jugadora que 

ha fet possible que s’apliqui el factor de correcció esmentat al punt anterior a no ser 

que se faci per una altra jugadora. 

� La pilota de joc oficial és la Moltem VM4000. Els equips participants han de dur les 

seves pròpies pilotes d’escalfament. L’organització facilitarà la pilota oficial a cada partit. 

� Els equips NO tenen temps d’escalfament en pista i aquest s’ha de fer fora del camp de 

joc. És responsabilitat de cada equip estar atent als quadres de competició i al 

desenvolupament del torneig per a saber a quin torn i hora juga, i estar preparat a la 

pista de joc assignada. 

 

HIDRATACIÓ 

Tots els participants disposaran de aigua. 

 


