
 

 

Competició Lliga Comarcal de Lleure de Voleibol 
 

 
Benvolguts/des,  
 
 
Sempre que sigui possible, és important que la competició es jugui en poliesportius coberts i en horaris 
que facilitin a tots els jugadors i jugadores poder participar-hi. Es canviarà l’ordre de l’equip local i 
visitant si els horaris coincideixen i un equip té pista coberta i l’altre no, així mateix s’aconsella als 
equips buscar acords per jugar en les millors condicions possibles. 
 
Cas de suspendre un partit, cal posar-se d’acord en una nova data per jugar, en un màxim de 15 dies, en 
cas contrari, el comitè de competició del CEM decidirà la possible sanció a l’equip causant de la suspensió. 
 
Les principals singularitats del reglament són les següents: 
 
 Per jugar els partits es presentaran els carnets d’esportista de Lleure del CEM. 
 Els partits es jugaran al millor de 5 sets de 25 punts (amb el cinquè a 15) segons normativa de la FIVB. 
 Es donaran 2 punts per guanyar el partit i 1 per perdre, 0 en cas de no presentar-se. 
 Tots els jugadors/es hauran de jugar com a mínim 1 set sencer. 
 Es permet la figura del lliure. 
 La competició és mixta, cal que hi hagi com a mínim 2 dones a pista en tot moment. 
 No hi ha cap limitació d'edat.  
 La competició està pensada per jugadors/es que comencen a practicar aquest esport i que no han 

estat federats prèviament. La presencia d’ex-jugadors federats ha de ser únicament per ajudar als 
companys i companyes d’equip, en cap cas poden tenir un paper determinant en el resultat ni en la 
competició.  El CEM, en cas de rebre queixes pel nivell dels participants podria retirar la llicència als 
jugadors/es que no respectin l’esperit de la competició. 

 L'alçada de la xarxa s'estableix a 2,30 metres (alçada situada entre volei femení i masculí). 
 Cas que un/a jugador/a faci més de 4 serveis seguits, a partir del cinquè haurà de ser obligatòriament 

servei de ma baixa, per tal de facilitar el joc a l'equip rival. 
 Qualsevol modificació d'horari s'haurà de comunicar amb una antelació mínima de 7 dies al CEM i 

a l'equip visitant. 
 Els horaris i desplaçaments entre les diferents poblacions han de permetre que tots els equips puguin 

jugar els partits, evidentment quan un equip reuneixi 6 jugadors/es ja pot jugar, la resta de membres 
poden arribar un cop el partit ja hagi començat. 

 L'ajornament d'un partit es possible sempre que els dos equips arribin a un acord per jugar-lo en una 
data no superior a les 3 setmanes, hi ha moltes setmanes lliures en el calendari (únicament es 
programen 2 partits cada mes) això permet recuperar partits sense problemes. 

 Els resultats i actes s'enviaran al CEM amb un màxim de 24 hores després de l’encontre. L’equip local 
és el responsable de l’enviament. 

 


