JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

Activitat

VOLEIBOL – FINAL TERRITORIAL

Data de l’activitat

Diumenge 22 de maig de 2016
Pavelló Municipal d’esports de Porqueres

Lloc de realització

C/ Montseny, 17
17834 Porqueres

Descripció de
l’activitat

Final territorial de Vòlei entre els equips de les comarques de l’Alt
Empordà, Cerdanya i Gironès

Categories
convocades
Horari
Hora incorporació dels
participants

Consell Esportiu
organitzador

Aleví, Infantil i Cadet
09.00h a 14.00h
30 minuts abans de l’hora prevista per l'inici de la competició.
Consell Esportiu de la Cerdanya
Pl. Del Rec núm. 5
17520 Puigcerdà
972 88 48 84 – esport@cerdanya.org
Contacte el dia de la competició: 656 28 73 41

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona
Entitats

Ajuntament de Porqueres

col·laboradores

Club Vòlei Aloges
Diputació de Girona

Amb el suport de

Secretaria General de l’Esport
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Inscripcions

Fins al dia 6 de maig

Sistema de competició:
Una primera fase de triangulars, a raó de dos punts per partit guanyat
i un punt per partit perdut. Partits de 20 minuts.
En el cas que es produeixi un empat entre dos equips, es resoldrà
aplicant els següents sistemes de desempat, en l'ordre en què es
presenten:
-

Per la diferència de punts a favor i en contra del partit jugat entre
ells.

-

Per la diferència més gran de punts a favor, tenint en compte tots
els altres resultats obtinguts en el decurs de la primera fase.

-

L'equip que hagi anotat més punts.

Una segona fase amb partits de 3 sets a 15 punts, amb eliminatòries
Normativa Tècnica

Classificacions i guardons
S'establirà una classificació per a cada categoria convocada.
Es farà entrega d'un trofeu als tres primers equips classificats de
cada categoria.
Es lliurarà un obsequi de participació a tots els esportistes.

Aspecte tècnic

ALEVÍ

INFANTIL

CADET - JUVENIL

Jugadors/es
inscrits a l’acta

Màxim: 10 jugadors/es
Mínim: 4 jugadors/es

Màxim: 12 jugadors/es
Mínim: 6 jugadors/es

Jugadors/es en
pista

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 dos equips es quedi a
pista amb 3 jugadors/es.

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de
6.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es
quedi a pista amb 5 jugadors/es.

Terreny de joc

Llargada: 12 metres
Amplada: 6 metres
Dividit en dues parts iguals

Llargada: 18 metres
Amplada: 9 metres
Dividit en dues parts iguals i amb una zona de seguretat de 3
metres
Alçada lliure d’obstacles: mínim 7 metres des de la superfície.

Aleví: 2,10 metres

Infantil femení: 2,10 metres
Infantil masculí: 2,24 metres

Diàmetre: de 65 a 67 cm
Pes: de 260 a 280 gr.
Pilota: Soft.

Diàmetre: de 65 a 67 cm
Ha de ser de cuir de 18 tires

3 sets de 15 punts

El millor de 5 sets (3 guanyats) de 25 punts (amb una diferència de
2 punts)

Alçada de la
xarxa

Pilota
Durada del
partit
Durada dels
descansos

Cadet femení: 2,18 metres
Cadet masculí: 2,37 metres
Juvenil Femení: 2,24 metres
Juvenil masculí: 2,43 metres

2’

Alineació

Tots/es els/les jugadors/es hauran de jugar com a mínim 1 set complert i seguit del joc. Sense màxim.

Substitucions

Es concediran substitucions, sempre i quan no s’infringeixi la norma d’alineació, per lesió i/o
desqualificació.
Per sets de 25 punts (amb una diferència de 2 punts)
Per sets de 25 punts.
El cinquè set (de desempat) a 15 punts (amb una diferència de 2
Cada set comença de 0.
punts)
2 temps morts de 30 segons per set i equip, no acumulables.

Puntuació
Temps morts
Servei

L’estil de servei serà únicament per
abaix

Lliure

Lliure

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

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

