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1 :: INFORMACIÓ GENERAL 
 

JOCS EMPORION | VOLEI 
JOCS PER A NENS I NENES DE LES COMARQUES DE GIRONA 

Data de l’activitat Diumenge, 7 de juny de 2015 

Lloc de realització 

Ciutat Esportiva Blanes [Pista Verda] 
Mas Cuní, 43 

17300 Blanes 
Ubicació a http://bit.ly/mapaemporionblanes 

Categories 

convocades 
Aleví 2003/2004 

Horari De 10:00 a 13:30  

Hora incorporació 

dels participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per l'inici de la competició. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de l’Alt Empordà 
C/Anicet de Pagès, 2  | 17600 Figueres 
 
Contacte el dia de la competició: 972 528 822 / 618 534 829 
 
consellesportiu@cealtemporda.org 

Entitats 

organitzadores 
Consells Esportius de les comarques de Girona  
Ajuntament de Blanes 

Entitats 

col·laboradores 
Diputació de Girona 
Representació Territorial del Consell Català de l’Esport 

http://bit.ly/mapaemporionblanes
mailto:consellesportiu@cealtemporda.org


 

 

2 :: NORMATIVA TÈCNICA 

 

2.1. Categories convocades 

A la competició de volei, es convoquen les següents categories: 

≈ Aleví mixte  2003 – 2004 

 

2.2. Condicions de participació 

Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d'edat), hauran 

d’estar en possessió de la corresponent llicència esportiva que inclou l’assegurança 

d’accidents, tramitada bé pel Consell Esportiu d’origen. Les llicències s'hauran de lliurar a 

l'organització abans de la competició. 

 

2.3. Normativa tècnica 

≈ Número d'esportistes. Aleví – 4 jugadors/es  

≈ Terreny de joc: 

• Pista de 6m d’ampla i 12m de llarg, dividit en dues parts iguals.  

≈ Alçada de la xarxa. Aleví – 2 metres  

≈ Pilota. La pilota de 65 a 67 cm de diàmetre. 

≈ Temps morts. 2 temps de 30 segons per set i equip, no acumulables. 

≈ Canvis. Està permès realitzar canvis durant tot el partit, sense intervenir amb el 

joc.  

≈ Alineació. L’organització recomana que tots els esportistes participin a un mínim 

d’un període per partit. No serà necessari lliurar l’alineació a l’àrbitre. 

≈ Servei. Únicament per baix, darrera la línia de fons. Cadet, Lliure 

≈ Recepció. La primera recepció després del servei, ha de ser obligatòria de mà 

baixa. El toc de dits serà falta. 

 



 

 

≈ Sistema de competició: 

− Una sola fase d’un triangular, a raó de dos punts per partit guanyat. Els partits  

seran de 3 sets a 25 punts pel sistema “acció-punt” amb un avantatge mínim 

de 2 punts 

− En cas que es produeixi un empat entre dos equips en la classificació final, es 

resoldrà aplicant els següents sistemes de desempat, en l’ordre en què es 

presenten: 

o Per la diferència de punts a favor i en contra dels partits jugat entre ells. 

o Per la diferència més gran de punts a favor, tenint en compte tots els 

altres resultats obtinguts en el decurs del triangular. 

o L’equip que hagi anotat més punts. 

 

≈ Arbitres. Els partits estaran moderats per uns arbitres a càrrec de l’organització. 

 

≈ Avituallament. Es farà entrega d’avituallament líquid per a tots els equips 

participants. 

 

2.4. Classificacions i guardons 

≈ S'establirà una classificació i es farà lliurament d’un trofeu per 1r, 2n i 3r 

≈ Es lliurarà un obsequi de participació a tots els esportistes. 

≈  

2.5. Altres dades d’interès 

Els Consells Esportius organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta 

Normativa Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats 

dels JEEC, i seran els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de 

competició que no estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica. 

 



 

 

2.6. Grups i horaris 

GRUPS 
CATEGORIA ALEVÍ 

CV Lloret A 
CV Lloret B 
CH Bordils 

 

CAMP 1 
  CATEGORIA ALEVÍ 
10:00 CV Lloret B  -  CH Bordils 
10:45 CV Lloret A  - CV Lloret B  
11:30 CH Bordils  -  CV Lloret A  
12:30 Lliurament de guardons i records 

 

* Horaris aproximats 

 
2.7. Vestidors 

CATEGORIA ALEVÍ 
VESTIDOR 2 CV Lloret A 
VESTIDOR 3 CV Lloret B 
VESTIDOR 4 CH Bordils 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 :: MAPA DE LA INSTAL·LACIÓ 
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