
NORMATIVA 18 HORES DE VOLEIBOL 

TORNEIG  6 x 6   
 

COMPETICIÓ 
- En el torneig d’adults (a partir de 4t d’ESO) participen un total de 43 equips. Es formaran 8 grups de 5 o 6  

equips, que jugaran una lligueta entre ells en la primera fase. Els primers i segons es classificaran per les 

eliminatòries d’OR i els 3rs i 4ts per les eliminatòries de PLATA: vuitens de final, quarts, semifinals i final. 

Els 5ens classificats dels grups de 5 passen a les semifinals de BRONZE. En cas d’empat de victòries entre 

2 equips, serà primer el que hagi guanyat el partit entre ells. Si hi ha empat entre 3 equips, és mirarà primer 

l'average entre ells i si calgués l’average general (punts). La durada de cada partit serà de 10 minuts a temps 

corregut, excepte els vuitens i quarts que seran a 12 minuts i les semifinals d’OR i PLATA i la final de PLATA 

que seran a 1 set de 21 punts (amb avantatge de 2 si s’escau) i la final d’OR que serà al millor de 3 sets a 15 

punts. 

- En el torneig infantil (1r, 2n i 3r d’ESO) participen un total de 15 equips. Es formaran 4 grups (3 de 4 equips 

i 1 de 3 equips), que jugaran una lligueta entre ells a la primera fase. Els dos primers de cada grup es 

classificaran pels quarts de final or, mentre que els 3rs i 4ts ho faran pels quarts de plata. La durada de cada 

partit serà de 12 minuts a temps corregut, excepte la final d’OR que serà al millor de 3 sets a 15 punts. 

- Entre partit i partit disposarem només de 2 minuts de marge a la fase de grups i de 3 minuts a les 

eliminatòries. És per això que es demana màxima puntualitat i disposició de tots els equips. Els partits 

començaran i acabaran a l’hora assenyalada, amb el so del timbre. No s’esperarà a ningú. Recomanem estar 

preparats en el terreny de joc 10 minuts abans de l’hora per ajudar al bon funcionament. Mireu bé a quina de 

les 3 pistes jugueu! 

- Si un equip no disposa d’un mínim de 4 jugadors/es a l’hora de començar el partit, se li donarà per perdut (15-

0). Així mateix, si hi ha 4 o 5 jugadors/es, començaran el partit puntualment amb inferioritat de jugadors. 

- No s'acceptaran equips a les rondes eliminatòries amb menys de 5 jugadors/es en pista. 

- Durant tot el torneig hi haurà un “Tauler de control”, on es podran consultar horaris i resultats, qualsevol dubte 

sobre l’organització i/o les normes del torneig. S’hauran d'actualitzar els resultats al final de cada partit. 

ARBITRATGES 
Pel bon funcionament del torneig, i entenent que tothom hi participa per passar-ho bé, es demana la màxima 

honradesa i ajuda a tots els jugadors durant el desenvolupament dels partits. Evitem les discussions. 

⚫ Els partits seran xiulats pels propis participants del torneig. (1 o 2 representants de cada equip) 
⚫ Al finalitzar cada encontre, un o dos representants de l’equip guanyador, han de quedar-se a xiular el 

partit següent a la mateixa pista on ha jugat. 
⚫ El mateix àrbitre és l’encarregat de dur el marcador. Se li facilitarà un full de resultats. Serà també l’encarregat 

de comunicar el resultat final del partit al tauler de control. 

NORMES ESPORTIVES 
- Començarà tenint el servei l’equip que tingui el jugador/a més baix/a. 

- Guanyarà l’equip que quan s’acabi el temps estigui almenys un punt per sobre el marcador. Si sona el timbre i 

s’està jugant un punt aquest punt aquest s’ha d’acabar i comptarà. En cas d’empat al final del partit, es jugarà 

un punt extra per decidir el guanyador, on traurà l’equip que ha aconseguit l’empat. 

- No es podran sol·licitar temps morts. 

- La xarxa no s'ha de tocar i es comptarà com a falta a partir de quarts. Demanem que qui toqui la xarxa ho 

reconegui també durant la fase de grups. 


