
 
NORMATIVA VOLEI NIT 2022 

 

REGLES INTERNES DEL TORNEIG  
 

1. Solament podran disputar els partits aquells/as jugadors/as que s’hagin inscrit amb 

anterioritat a l'inici de la competició i que hagin acreditat la seva identitat al breefing 

inicial que tindrà lloc a les 20’00h. torneig menors i 21:00h torneig Mixte i Masculí. 

2. Sota cap circumstància un mateix jugador/a podrà jugar en més d’un equip ni 

participar en més d’un nivell simultàniament.  

3. L'incompliment d’aquesta regla per part d’un jugador/a comportarà l’automàtica 

desqualificació de tot el seu equip.  

4. Els jugadors i jugadores han de disputar els partits amb la pilota de l’organització, 

no es podrà participar a cos descobert a la fase final (semis i final), inclosa la 

cerimònia de lliurament de premis.  

5. Els equips han d’estar en la pista i llestos per a jugar 5 minuts abans del inici del 

partit. Passat 5 minuts del temps, l’equip serà considerat no presentat i se li donarà 

per perdut el partit (21-0).  

6. Els equips i els partits seran anunciats per megafonia de l’organització. Els equips 

hauran d’estar atents a aquests anuncis, donat que per respectar el descans dels 

veïns, la megafonia no pot tenir el so molt elevat. 

7. Els àrbitres haurien d’estar en la pista i preparats per a començar el partit com a 

màxim 5 minuts després que el partit sigui anunciat per l’organització. La no 

presentació injustificada d’un àrbitre comportarà la immediata desqualificació 

de tot el seu equip. 

8. Els partits seran arbitrats per un dels jugadors/es de l’equip que hagi guanyat 

el partit anterior.  

9. En el transcurs de la competició qualsevol canvi en el programa de competició serà 

comunicat als participants a través de la megafonia i panell d’anotacions, però els 

diferents participants seran els responsables d’informar-se, ja que la megafonia pot 

ser no és accessible a tots els indrets. 

10. És deure els equips estar atents als possibles canvis. En cas de dubte o 

reclamació el comitè de competició estarà autoritzat per a prendre la decisió final, 

així com per a realitzar les excepcions puntuals que consideri oportunes per a 

assegurar el bon desenvolupament de la competició. 

11. La categoria mixta ha de comptar sempre amb la presència de 2 noies a la pista 

12. L’organització no es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar en 

el desenvolupament dels partits. 

13. En qualsevol cas, l’Ajuntament disposa d’una assegurança RC i accidents per 

qualsevol incidència ocasionada. 



 
 
REGLES GENERALS  
 
1. La grandària de les pistes és de 16x8 m.  

2. Durant els partits, els equips estan formats per 4 jugadors.  

3. El torneig està organitzat en 3 categories: 

a. Popular Mixta 
b. Popular Masculí 
c. Popular Menors (14-17a) 

4. A la competició popular mixta hi haurà d’haver com a mínim sempre dos noies en joc. 

5. Els suplents i espectadors han d’estar fora de la pista deixant suficient distància per a 

no pertorbar el joc.  

6. Cada equip disposa de com màxim tres tocs (a més del bloqueig) per a retornar la 

pilota.  

7. Un jugador no pot tocar 2 vegades seguides la pilota, excepte després d’un bloqueig. 

El jugador al servei ha de canviar cada vegada que l’equip recupera el servei d’acord a 

un ordre preestablert.  

8. No es pot trepitjar la línea de fons en el servei. 

9. No es pot tocar la xarxa en cap moment. 

10. Els partits es jugaran a 21 punts, en cas d’empat guanyarà l’equip que primer 

arribi a la màxima puntuació de 25 punts, encara que no hi hagi dos punts de 

d’avantatge.  

11. Cada vegada que un dels equips arriba a la meitat +1 de la puntuació final es 

procedirà a un canvi de camp.  

12. La pilota pot ser colpejada amb qualsevol part del cos, però mai pot ser agafat o 

retingut. La pilota pot tocar la xarxa en el servei. 

13. Tots els jugadors de camp poden realitzar cops d’atac.  

14. Està permès traspassar la xarxa (sempre sense tocar-la) solament en cas que no es 

molesti als jugadors de l’equip contrari.  

15. En cas de dubte o reclamació el comitè de competició estarà autoritzat per a prendre 

la decisió final, així com per a realitzar les excepcions puntuals que consideri 

oportunes per a assegurar el bon desenvolupament de la competició. 

16. Les semifinals i finals de cada categoria seran arbitrades per arbitres de l’organització. 

17. Els partits de Final i 3er i 4rt lloc es disputaran al millor de 3 sets. 

 


