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Reglament de MINIVÒLEI 3x3 

Competicions Fed. Voleibol de la C.Valenciana 
 

 
 

ADAPTACIÓ DEL REGLAMENT NACIONAL DE MINIVÒLEI 
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PRÒLEG 
 
El Minivòlei és per definició un procés pedagògic que inclou l'adaptació de les regles i les condicions del joc 
als xiquets per a facilitar i permetre el seu aprenentatge. Per tant apareix com un contrasentit el fixar normes i 
reglamentacions estrictes per a aquest. 
No obstant això, hem considerat que l'existència d'un Reglament Nacional de Miniòvolei que pretén donar 
homogeneïtat a les diverses normes que guien les competicions existents, si bé la competició en Minivòlei ha 
d'estar presidida per un caràcter eminentment pedagògic i formatiu, és necessari que les regles del joc siguen 
clares i conegudes per tots, com una eina més d'ensenyament a la qual han de sotmetre's els participants. 
Aquest Reglament és la síntesi de les normes més comunes. Hem agregat comentaris que serviran per a 
conéixer més profundament les idees rectores del joc. 
 
 
CATEGORIES 
 
Hi haurà una categoria única de competició: Categoria Aleví. 
 
En la competició autonòmica de la comunitat valenciana, està permesa la participació dels jugadors/es de 
categoria aleví i benjamí. 
 
Els equips de xiquets i xiquetes competiran per separat en les categories masculina i femenina. Els equips que 
estiguen compostos per integrants de  tots dos sexes competiran en la categoria masculina. 
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EL CAMP 

 

Minivòlei Aleví (3 contra 3): 6,00 ample x 12,00 de llarg 

 

Dividit al llarg en dues meitats iguals, delimitat per línies de colors que contrasten amb la superfície 

de joc. 

 

La superfície del terreny serà plana i sense desnivells que puguen resultar perillosos per als 

participants. 
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Comentari: S'accepten tot tipus de superfícies de joc: ciment, fusta, sintètics, asfalt, herba, etc. amb la condició 

que no suposen un risc per als xiquets i xiquetes. 
 
 
ZONA DE SERVEI 
 
Es pot traure des de qualsevol part de la línia de fons, sempre que no s'excedisca de la zona de 6 metres que 
delimiten les dues línies de prolongació laterals de servei. 
 
Comentari: S'entén que la línia final no ha de trepitjar-se en el moment del servei. 
 
LA XARXA 
 
Altura: 
 
Minivòlei Aleví (3 contra 3): 2,10 m (xiquets i xiquetes). 
 
Comentari: L'altura de la xarxa és uniforme per a xiquets i xiquetes, ja que en aquestes edats en general la talla 
de tots dos grups és similar, amb lleuger predomini del sexe femení. 
 
VARETES: 
 
El lloc de pas de la pilota sobre la xarxa estarà delimitat per dues varetes situades sobre les línies laterals del 
camp. 
 
Comentari: Podrà prescindir-se de les varetes, però en aqueix cas és recomanable utilitzar bandes blanques 
sobre les línies laterals, que ajuden l'àrbitre a controlar que la pilota passe a l'altre camp per dins de l'espai 
corresponent. 
 
 
COMPOSICIÓ DELS EQUIPS 
 
 L'equip haurà de presentar un mínim de 3 jugadors i un màxim de 6.  
S'admet la participació il·limitada de jugadors de categoria Benjamí en cada equip. 
 
La composició dels equips no podrà alterar-se en les diferents jornades de competició. 
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ALINEACIÓ DE JUGADORS DURANT EL PARTIT 
 
Tots els jugadors inscrits en l'acta i/o presents en el partit han de jugar obligatòriament un set complet. En els 
formats que els partits siguen d'un set tots els jugadors hauran de participar en la competició. 
 
LA PILOTA 
 
Esfèrica, blana i lleugera, coberta de pell o sintètica. Circumferència: 62-64 cm aprox. Pes: 190-220 grs. aprox. 
 
Comentari: Atés que no totes les entitats disposen d'una marca i model de pilota específica de minivòlei, es recomana 
jugar amb una pilota “blaneta”, amb la circumferència igual o semblant a la de la pilota oficial de joc de minivòlei.  
 
En el cas de no disposar en el partit de la pilota oficial de joc, l'elecció per al mateix seguirà les següents 
preferències: 
 
1. En principi es jugarà amb la pilota MOLTEN V5-SPMB de MINIVOLEY, que és el que marca la 
Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana per a les competicions de minivòlei. 
2. En segon lloc, si no es disposa d'aquesta pilota es triarà un altre model per mutu acord entre els dos 
entrenadors. 
3. Si cap dels apartats anteriors fóra possible, l'àrbitre del partit triarà entre les pilotes allí presents. 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
 
(L'organització a causa de la inscripció pot modificar el sistema de puntuació)  
 
Opció A: (FASE PRÈVIA)  
 
 - El partit es disputa a tres sets, els dos primers sets a 25 punts cadascun (màxim 27) i el tercer set a 15 punts 
(màxim 17), amb el sistema de "acció-punt" o siga que cada jugada concedeix un punt al guanyador, 
independentment de qui ha servit.  
 - Al final del partit, l'equip que haja guanyat més sets (3-0, 2-1) serà el guanyador.  
 
 Opció B: (FASE PRÈVIA)  
 
 - El partit es disputa al millor de tres sets, de 25 punts cadascun, amb el sistema de "acció-punt" o siga que 
cada jugada concedeix un punt al guanyador, independentment de qui ha servit.  
 
- En cas d'empat en 24 punts, el set acabarà quan un dels equips marque el punt 26.  
 
- En cas d'empat a sets (1-1), el tercer set serà a 15 punts, en cas d'empat a 14 punts, el set acabarà quan un 
dels equips marque el punt 16. Al final del partit, l'equip que haja guanyat més sets (2-0, 2-1) serà el 
guanyador.  
 
Opció C: (FASE PRÈVIA)  
 
 - El partit es disputa a un sol set, de 25 o 21 punts, amb el sistema de "acció-punt" o siga que cada jugada 
concedeix un punt al guanyador, independentment de qui ha servit.  
  
- En cas d'empat en 24 punts, el set acabarà quan un dels equips marque el punt 26.  
 
 
 
Opció A: (FINALS)  
 
 - El partit es disputa al millor de tres sets, de 25 punts cadascun, amb el sistema de "acció-punt" o siga que 
cada jugada concedeix un punt al guanyador, independentment de qui ha servit. En cas d'empat en 24 
punts, el set acabarà quan un dels equips marque el punt 26. 
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- En cas d'empat a sets (1-1), el tercer set serà a 15 punts, en cas d'empat a 14 punts, el set acabarà quan un dels 
equips marque el punt 16. Al final del partit, l'equip que haja guanyat més sets (2-0, 2-1) serà el guanyador.  
 
 Opció B: (FASE FINAL)  
 
 - El partit es disputa a un sol set, de 25 punts, amb el sistema de "acció-punt" o siga que cada jugada  
concedeix un punt al guanyador, independentment de qui ha servit.  
  
- En cas d'empat en 24 punts, el set acabarà quan un dels equips aconseguisca 2 punts de diferència..  
  
Comentari: En el Sistema de Competició per Lliga s'adjudicaren els següents punts en la classificació: 
 
• 3 punts a l'equip que guanye el partit per 2-0 o per 3-0. 
• 2 punts a l'equip que guanye el partit per 2-1. 
• 1 punt a l'equip que perda per 2-1. 
• 0 punts a l'equip que perda per 2-0. 
 

En cas d'empat a punts es valora com a primera opció per a establir l'equip millor classificat el 
nombre de victòries. En cas d'empat a nombre de victòries : 
 
1. Quocient de sets al llarg de tota la competició, resultant vencedor el que més alt ho tinga. 
2. Quocient de punts al llarg de tota la competició. 
 

És molt convenient, que en cada camp de Minivòlei existisca un marcador ben visible, que permeta seguir 
amb facilitat el resultat del partit. 
 
EQUIPAMENT 
 

Tots els jugadors/as hauran de vestir una samarreta de color uniforme i amb un número de l'1 al 18 en el pit i 
a l'esquena. 
 

Es recomana pantalons o bragues de color uniforme. 
 

Comentari: Considerem aquest requisit com a mínim indispensable, tenint en compte que la indumentària 
identifica a un esport i a un equip, contribuint al concepte d'unitat i representació. 
No s'ha d'impedir als equips jugar per raons d'equipament, havent d'arbitrar-se altres mitjans per a aconseguir 
el compliment d'aquest apartat. 
 
SERVEI 
 

En la categoria Minivoley Aleví 3 x3 el servei és lliure i no existeix el jugador “zaguero”. 
 

Comentari: S'autoritza el servei lliure, per a poder exhibir tots els aprenentatges.  
 

ROTACIÓ I POSICIÓ EN EL CAMP 
 
En el camp, el jugador que està en la posició del servei estarà doncs en la posició 1. 

        
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

        

Segons l'esquema, aquestes són les posicions de la rotació en el camp i l'organització de l'equip seran els tres 
davanters. 

1 

3 

2 
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EL JOC 
 

Protocol: 
 

En el 1r set, un sorteig decideix el que corresponga a cadascun dels equips : el servei, la recepció o 

l'elecció del camp.. 
 

En el 2n set, els equips canvien de camp. 
 

En cas de ser necessari el 3r, els equips canviaran novament de camp quan un dels equips 

aconseguisca el punt 8. 

Els partits que es juguen a un set si es realitzen en interior no hi haurà canvi de camp, si es produeix 

a l'aire lliure canviaran de camp quan el primer equip arribe a 12 punts. 
 

Comentari: La utilització del temps de calfament és lliure per a cada equip, sense formalitats ni 
intervenció arbitral en aquest. Haurà de realitzar-se fora de la pista per a agilitar el 
desenvolupament de la competició. 
 

Inici del joc: 
 

La pilota serà posada en joc pel xiquet/a, que ha de servir, des de darrere de la línia de fons. 
 

El jugador colpeja la pilota amb una sola mà, de manera que passe sobre la xarxa i caiga en el camp 

adversari. 
 

El jugador no pot entrar en el camp, ni trepitjar la línia de fons abans d'haver efectuat el servei. 
 

Perquè el servei siga vàlid, la pilota no ha de tocar a un company, ni un altre obstacle i caurà dins 

del camp adversari. 
 

Tots els jugadors hauran de traure, guardant el seu torn de servei, girant en el sentit de les agulles 

del rellotge. 
 

Comentari: La temptativa de servei no està permesa, però es xiularà només després de dos 
advertiments. 
 

Desenvolupament del joc: 
 

La pilota ha de ser colpejat, podent el contacte efectuar-se amb qualsevol part del cos. Aquest 

contacte ha de ser breu i simultani. 
 

Després d'un màxim de tres tocs, la pilota ha de superar novament la xarxa i caure en camp 

adversari. 
 

L'equip que ha efectuat un bloqueig, té dret a 3 tocs més. 
 

La pilota no pot ser tocada dues vegades consecutives pel mateix jugador, excepte després de 

l'acció de bloqueig. 
 

La pilota no ha de caure a terra en el propi camp, ni tocar cap obstacle ni caure a terra fora del 

camp de joc, després que algun jugador de l'equip l'haja tocat. 
 

Els jugadors no han de tocar la xarxa, la pilota en camp adversari, ni superar completament la línia 

central que divideix tots dos camps. 
 

TEMPS DE DESCANS 
 

En cada set, es concedirà a cada equip dos temps morts de descans de 30" cadascun, a requeriment 

de l'entrenador. 
 

Comentari: Els temps morts mancaran de formalitats, podent l'equip romandre dins o fora de la 
pista. 
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SUBSTITUCIONS 
 

Es permeten tres substitucions dobles per set, es faran sense més formalitats que la petició de 
l'entrenador abans de l'ordre de servei, i han de respectar la regla que tots els xiquets juguen almenys 
un set complet, sense substitució (excepte força major).(En les fases en els quals els partits siguen d'un 
sol set s'entén que els xiquets han de participar en la competició)  
 
REGLA DEL SERVEI CONTINUAT 
 
Quan un jugador realitze un màxim de cinc serveis seguits, en finalitzar la jugada del cinqué servei, si 
l'equip segueix en possessió de la pilota, es farà una rotació, traient el següent jugador que li 
corresponga. 
  
 
 
  Rotació  
 (Després 5é saque seguit guanyat) 
 
 

 
 

CONSIDERACIONS ARBITRALS 
 
El nivell d'exigència tècnica quant als tocs de pilota serà permissiu, però no tot val, afavorint en tots els casos 
la continuïtat de l'acció. 
 
Només es xiularà el toc de xarxa i invasió de camp en cas que l'acció siga intencional, excessiva, perillosa per a 
la resta dels jugadors o desnaturalitze el joc (baixar la xarxa per a rematar, bloquejar, etc.) 
 
L'àrbitre en tots els casos intentarà advertir als jugadors/es abans que cometen la falta (trepitjar línia de servei, 
falta de posició, etc.) i la xiularà després d'almenys dos advertiments. 
 
En cas d'actituds incorrectes d'un xiquet, amb si mateix o amb la resta dels participants en la competició, 
l'àrbitre preferirà la correcció del propi entrenador. En cas d'absència de la correcció de l'entrenador procedirà 
a avisar de forma personal a l'entrenador de l'actitud del xiquet, i només en absència evident de correcció, 
procedirà a advertir i en cas d'extrema necessitat d'apartar al xiquet de la competició. 
 
Si fóra necessari corregir l'actitud d'algun entrenador o afí a l'equip, l'àrbitre el farà de la forma que resulte 
menys evident per als xiquets. 
 
 
Comentari: L'àrbitre en el Minivòlei té un paper pedagògic i ha de contribuir amb les seues indicacions i les seues 
actituds al procés de formació. No obstant això l'àrbitre no ha de transformar-se en un element preponderant del partit, 
en aquest cas a través d'observacions i correccions als xiquets/es, que han de quedar reservades als entrenadors. 
És convenient que en les competicions oficials xiulen àrbitres que es troben capacitat per a la funció, encara que siguen 
joves i inexperts. Recomanem que siguen majors de 14 anys, per a establir almenys una diferència de dos anys respecte 
dels jugadors/as. 
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