REGLAMENT MINIVOLEIBOL ALEVÍ
TERRENY DE JOC, ALÇADA DE LA XARXA i PILOTA
Llargada: 12 metres; amplada: 6 metres
Dividit en 2 parts iguals i amb una zona de seguretat de 2 metres
Alçada de la xarxa a 2,10 metres
Pilota adaptada a l’edat dels participants (soft)

DURADA DEL PARTIT I DELS DESCANSOS
4 sets/períodes a 15 punts (amb 2 punts de diferència)
3 minuts de descans entre cadascuna de les períodes/sets.

CANVI DE CAMP
Els equips canviaran de camp a la finalització de cada set/període.

TEMPS MORTS
2 temps mort de 30 segons per període i equip no acumulables.

JUGADORS/ES INSCRITS A L’ACTA
Màxim: 10 jugadors/es.
Mínim: 4 jugadors/es. Mínim per inscriure un equip: 6 jugadors/es.

JUGADORS/ES AL TERRENY DE JOC
El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 4.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels equips es quedi a pista amb 3 jugadors/es.
Si un equip presenta menys jugadors/es que el que està establert, el partit es jugarà igualment però es donarà com a guanyador
del partit l’equip que presenta el nombre de jugadors/es reglamentari.

ALINEACIÓ i SUBSTITUCIONS
Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 set complert i seguit
de joc. Sense màxim.
Es podran concedir substitucions únicament en el 4t set/període, excepte per lesió a criteri del tutor de joc i sempre que no
s’infringeixi la norma d’alineació.

SERVEI
El servei serà per baix. En el cas que els equips de Nivell A es posin d’acord podran fer el servei per dalt.
Cada jugador/a podrà realitzar un màxim de 3 serveis consecutius, i després hi haurà una rotació obligatòria, i el proper servei el
realitzarà el company/a a qui correspongui després de la rotació.
Quan un jugador/a aconsegueixi 3 punts seguits durant el seu servei, el següent servei passarà a l’equip contrari, que haurà de
fer rotació i no sumar punt (només és canvi de servei).

RECEPCIÓ
El primer toc de l’equip ha de ser obligatòriament de mà baixa. El toc de dits es considera, per tant, falta.
Hi haurà tolerància en el toc de pilota, especialment de dits.
Està prohibit en tots els casos tocar la xarxa amb qualsevol part del cos. Es penalitzarà amb punt per a l’equip contrari.

LLIURE
Cap jugador/a podrà portar a terme aquesta funció durant el partit.

DESEMPAT
No existeixen sets/períodes extres (s’accepta l’empat) excepte en el format eliminatòries es contemplaran els períodes extres: Es
jugarà un cinquè set extra a 11 punts (amb 2 punts de diferencia) i guanyarà l’equip qui més sets hagi guanyat.

REVISSIÓ DE LLICÈNCIES
El delegat o entrenador 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 tutor/a de joc té l’obligació d’efectuar aquesta revisió i els entrenadors o delegats de
facilitar aquest tràmit. Si hi ha qualsevol al·legació, l’àrbitre ho farà constar a l’acta. El partit es jugarà igualment.

DOCUMENTACIÓ
La documentació a presentar pels esportistes, entrenadors i delegats a totes les jornades (inclosa la 1a) és el carnet d’esportista
degudament tramitat pel Consell Esportiu.
L’ÚNIC DOCUMENT VÀLID SERÀ EL CARNET D’ESPORTISTA TRAMITAT AL CONSELL ESPORTIU, AMB LA CORRESPONENT
ASSEGURANÇA
No presentació de la documentació
• El partit sempre es jugarà
• La falta total o parcial de la documentació, implicarà la pèrdua del partit
• En cas de circumstància imprevista, i de forma excepcional, es donarà de termini fins al moment en què es vagi a iniciar la
2a meitat del partit per a la presentació de tota aquesta documentació.

RESULTAT i PUNTUACIÓ
Cada set/període comença de cero.
Puntuació per punts de cada set/període:
Set/període guanyat: 3 punts
Set /període perdut: 1 punt
El resultat final esportiu serà la suma dels punts obtinguts a cada període

PUNTUACIÓ DEL PROGRAMA DE VALORS
Aquesta classificació en valors serà el resultat de no perdre els 3 punts en valors que tots els equips tindran a l’iniciar el partit, i
aquests punts estaran relacionats amb 5 preguntes i una d’extra (punt extra TARGETA VERDA). Les preguntes tindran relació amb
diferents valors de l’esport escolar i seran respostes per als diferents agents que hi intervenen.
El màxim de punts que un equip pot sumar per victòria és de 3 punts, que seran els mateixos que es poden obtenir en la
classificació per valors; d’aquesta manera es dóna la mateixa importància a una classificació i a l’altra.

ACCIONS BÀSIQUES DEL PROGRAMA DE VALORS
Les accions bàsiques següents seran d'aplicació obligatòria per part de tots els agents i estaran controlades pel tutor/a de joc:
- Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
- Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/ques i esportistes.
- Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
- Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i evitar portar complements que poden suposar perill físic pels esportistes.

PUNTUACIÓ FINAL AMB EL SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ INTEGRAT
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (Període guanyat: 3 punts; període perdut: 1 punt;
període empatat: 2 punts) i l’assoliment dels indicadors de valors que marqui el Consell Esportiu.

