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Apunts de voleibol 
 

1. El terreny de joc 

 

Les característiques del terreny de joc apareixen especificades a la figura 1. El terreny de joc és un 

rectangle de 18mx9m. Per tant, cada camp és un quadrat de  9 metres de costat. La línia que separa la 

defensa de l’atac està situada a una distància de 3 metres de la xarxa. 

 

Com a dada curiosa, el reglament prohibeix de jugar en determinades competicions si la temperatura 

ambient és inferior als 10º C. 

 

 
 

Figura 1: Forma i dimensions del terreny de joc de voleibol. 

 

 

2. El reglament 

 

La competició pot ser masculina o femenina. La xarxa té una alçada de 2.43m , per als nois, i de 

2.24m , per a les noies. L’alçada és inferior per a les categories de menor edat. 

 

L’objectiu del joc es que la pilota toqui el terra de l’equip contrari, o que l’equip contrari enviï la pilota 

fora dels límits del terreny de joc 

 

Les principals regles del joc de voleibol són les següents: 

 

 Cada equip ha d’estar format, al menys, per 6 jugadors de camp. Si no hi ha 6 jugadors al camp per 

cada equip, el partit no es pot disputar. 

 Abans de començar el primer joc (o set) es fa un sorteig. El guanyador del sorteig tria entre el dret 

de treure o de rebre la sacada o el costat del camp on vol jugar. 

 La pilota ha de ser colpejada amb qualsevol part del cos. No pot set retinguda o acompanyada. 

 Una persona no pot tocar la pilota dues vegades seguides. Si que ho pot fer de manera alterna. 



Prof: Antonio Tinajas                                                                                                                                         Voleibol                           

 2 

 Cada equip té dret a colpejar la pilota un màxim de 3 vegades. El bloqueig no compte com a cop. 

Per tant, una persona que acaba de bloquejar una pilota, la pot tornar a tocar. 

 La pilota no pot ser colpejada dins del cap contrari (és a dir, més enllà d’un pla perpendicular que 

sigui continuació de la xarxa). 

 La pilota sí pot ser bloquejada dins del camp contrari (recorda que el bloqueig, ben executat, no és 

un cop). 

 Un jugador no pot tocar mai la banda blanca superior de la xarxa mentre participa en la jugada. 

 La pilota sí que pot tocar la xarxa, tant en el moment de la sacada com durant el  joc. 

 Els jugadors poden sortir fora del terreny de joc per a intentar recuperar la pilota i enviar-la per 

sobre de la xarxa a l’altre terreny de joc. La pilota ha de passar, però, entre dues varetes 

perpendiculars al terra que hi ha als extrems de la xarxa.  

 Pel que fa a la puntuació, el partit el guanya l’equip que primer guanya 3 jocs (o sets). Cada joc es 

disputa a 25 punts, però s’ha de guanyar amb una diferència de dos punts. El 5è joc es disputa a 15 

punts (també s’ha de guanyar amb una diferència de dos punts). En aquest darrer joc, quan un dels 

dos equips arriba als 8 punts, es produeix un intercanvi de camp mantenint els jugadors les seves 

posicions. 

 Si l’equip que fa la sacada guanya també la jugada, s’anota un punt i continua sacant. Si l’equip que 

rep és qui guanya la jugada, aleshores s’anota un punt i fa ell la següent sacada. Abans, però, els 

seus jugadors han de rotar en el sentit de les agulles del rellotge avançant una posició. Si l’equip 

incompleix aquesta norma, i l’àrbitre se n’adona, marcarà falta. L’equip contrari s’anotarà un punt i 

recuperarà la sacada. 

 L’ordre de rotació s’ha de mantenir al llarg d’un joc. Cada vegada que comença un joc o set, els 

jugadors poden adoptar la distribució que vulguin. 

 Si la pilota toca la línia, és dins. 

 La sacada no pot ser bloquejada. 

 Si es cometen dues faltes seguides,  només es té en compte la primera. 

  Si es cometen dues faltes alhora, una per part de cada equip, se sanciona amb doble falta i es 

repeteix la jugada. 
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3.  La tècnica 

 

 

Els  cops bàsics 

 

 

 

 
 

 

Recepció: cop de braços 

 

 

Passada: Cop de dits 

 

Rematada i bloqueig 

 

 

4. La col·locació dels jugadors 

 

 

xarxa 

 
 

Els jugadors d’un equip poden col·locar-se en el terreny de joc de moltes 

maneres en funció dels diferents sistemes d’atac i de defensa. La manera 

més senzilla és la que teniu en la figura del costat: 3 persones al davant i 

3 al darrera. 

 

La responsabilitat de rebre la pilotes és dels jugadors del darrera. És un 

error freqüent  que els jugadors del davant facin intenció de tocar la 

pilota després del servei.  

 

Les posicions dels jugadors es numeren de l’1 al 6 per tal de facilitar la 

comunicació entre els entrenadors i els jugadors. Quan aquest equip 

recuperi la sacada, es produirà una rotació i treurà el jugador que, abans 

de la rotació, estava en la posició 2 
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