
VI TORNEIG VOLEI COPA CERDANYA 
 

REGLAMENT DEL TORNEIG 
 

1. LES NORMES 

El VI torneig Volei Copa Cerdanya, es disputarà a la població d’Alp. Estarà 

compost de quatre categories: BENJAMÍ / ALEVÍ, INFANTIL i CADET / 

JUVENIL. 

EL sistema de competició serà el dictat per la Federació Catalana de Volei. 
 

2. ELS PARTICIPANTS 

Podran formar part les jugadores/s de les següents edats: 

- CATEGORIA BENJAMÍ / ALEVÍ: Noies i nois nascudes entre 2013 i 

2010 

- CATEGORIA INFANTIL: Noies i nois nascudes entre 2009 i 2008 

- CATEGORIA CADET / JUVENIL: Noies i nois nascudes entre 2007 i 

2006 
 

3. ESCALFAMENT 

Tots els equips hauran d’estar preparats 10 minuts abans de l’inici del partit. 

Tindran temps per escalfar fins l’hora de l’inici del partit. A partir d’aquell 

moment serà l’organització la que decidirà si es pot deixar més o menys 

temps per escalfar. Tots els equips s’hauran de portar les pilotes per escalfar. 
 

4. DURACIÓ DELS PARTITS 

Tots els partits es disputaran al millor de tres sets. Els dos primers a 25 punts 

i el tercer a 15 punts, sempre guanyant amb un marc de dos punts de 

diferència. 

Les categories benjamí i aleví es regiran pel sistema de competició de volei 

4 escolar. 
 

5. JUGADORES 

Es podran presentar un total de 12 jugadores per equip, en categoria infantil, 

cadet i juvenil. Cada jugadora només podrà disputar amb la seva categoria. 

Sempre 6 jugadores en la pista, entre les quals només 2 jugadors. 



En categoria benjamí i aleví, es podran presentar un total de 8 jugadores per 

equip; sempre 4 jugadores en la pista, indiferent jugadores i jugadors. 
 

6. LES SUBSTITUCIONS 

Podran jugar totes les jugadores inscrites al torneig, podent realitzar tots els 

canvis que creguin necessaris. Sempre amb el consentiment arbitral. 
 

7. DURANT ELS PARTITS 

 
Benjamí/Aleví     -    Noies i nois nascudes entre 2013 i 2010  -  Volei 4 

Infantil     -     Noies i nois nascudes entre 2009 i 2008 (màxim 3 pers. de 

2007)  -  Volei 6 (màxim 2 nois per pista) 

Cadet/Juvenil     -    Noies i nois nascudes entre 2007 i 2006 (màxim 3 pers. 

de 2005 -  Volei 6 (màxim 2 nois per pista) 

 

Volei 4: mínim 6 participants i màxim 8 participants 

Volei 6: mínim 8 participants i màxim 12 participants 

 

8. TEMPS MORTS / PAUSES 

Cada equip podrà utilitzar 1 temps per set, però sempre previ avís al col·lectiu 

arbitral. 

 

9. LES EQUIPACIONS 

Tots els equips hauran d’anar detingudament equipats per a la disputa d’un 

partit de voleibol. 

 

10. EL TORNEIG 

Primera fase del torneig. Es disputarà amb el sistema de lliga a un partit 

contra cada equip. Amb el següent sistema de puntuació: 

- Partit amb resultat de 2-0 són 3 punts pel guanyador i 0 pel 

perdedor. 

- Partit amb resultat 2-1 són 2 punts pel guanyador i 1 pel perdedor. 

En cas d’empat a sets guanya l’equip que tingui més punts guanyats. 

Segona fase del torneig. Es disputarà amb sistema d’eliminatòria. 



11. L’ORGANITZACIÓ 

Al pavelló on es juga hi haurà un DELEGAT DE L’ORGANITZACIÓ perquè 

davant d’alguna necessitat, puguin decidir sobre la present. 


