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Normativa específica VOLEIBOL ALEVÍ per a la Competició Escolar 2018-2019. 

 Categoria i Nivells 

Aleví masculí i femení. 

 Nivell Preferent - Aleví Mini voleibol pista de 6x12 metres 

 Nivell Promoció - Aleví Mini voleibol pista de 6x12 metres 

 

Durada dels partits 

En tots els nivells es jugarà 4 sets a 15 punts cada set amb 2 punts de diferència. 

Després de cada set es produirà canvi de camp.  

Cada equip disposarà de UN temps mort per set, no acumulables de 30 segons cadascun. 

 

Nombre mínim i màxim de jugadors a presentar en cada partit 

 

Per a què un equip pugui començar un partit haurà de tenir equipats en el moment d’iniciar-se un nombre 

mínim 4 jugadors/es amb un màxim de DEU. 

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. 

Cada jugador/a haurà de jugar amb l’equip que li correspon per inscripció i que estarà contemplat en la 

seva documentació tramitada pel Consell Esportiu. 

Si hi ha manca de jugadors/es a un equip, només es podran passar jugadors/es d’un equip a un altre 

sempre que sigui per arribar al mínim per realitzar el partit i que sigui vàlid. 

 

Regles de joc 

 

Es regirà pel reglament de la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), amb les variants següents: 

 

 Tots els jugadors/es inscrits hauran de jugar com a mínim 1 set sencer i seguit de joc. 

 El primer toc de l’equip ha de ser obligatòriament de mà baixa. 

 Hi haurà tolerància en el toc de pilota, especialment de dits. 

 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). 

 Està prohibit en tots els casos tocar la xarxa amb qualsevol part del cos. Es penalitzarà amb punt 

per a l’equip contrari.  

 

Específic per Grup Preferent (4v4): 

 A partir de la segona fase serà obligatori un mínim de dos tocs (o sigui una passada). En el cas que 

es torni la pilota a camp contrari després d’un sol toc, es penalitzarà amb un punt, sempre i quan 

no hi hagi intencionalitat. Quedarà a judici de l’àrbitre la intencionalitat de fer o no els dos tocs. 

 

Específic per Grups Promoció (4v4): 

 Es pot fer un sol toc.  
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Sistema de puntuació 

Cada set comença de cero, i la puntuació en punts de cada set és: 

- Set guanyat: 3 punts 

- Set empatat: 2 punts 

- Set perdut: 1 punt 

El resultat final esportiu serà la suma dels punts obtinguts a cada set. I Els punts en joc per partit són 3 per 

partit guanyat, 2 punts empatat i 1 per partit perdut.  

Paral·lelament també hi haurà una puntuació referent al Programa de Valors. 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 del Programa de  Valors 

que marqui el Consell Esportiu. 

Xarxa                                                                                                                                                                                     

Alçades:  

 Minivoleibol Aleví (4v4): 2,10 metres. 

Invasió                                                                                                                                                                  

Seran penalitzades com a invasió aquelles jugades on el jugador/a traspassi un o els dos peus 

completament de la línea divisòria de camp, interfereixi o no el joc del equip contrari. 

Aquesta falta es penalitzarà amb la pèrdua de servei i punt per l’equip contrari. 

Per a la resta de normes no esmentades en aquest document, s’aplicarà en cada cas la normativa vigent de 

la Federació Catalana de Voleibol. 

 


