
REGLES OFICIALS DE VOLEY PLATJA  
APROVADES PER LA *FIVB  
 
 
 
CAPÍTOL I  
TERRENY I ÚTILS DE JOC  
 
1. ÀREA DE JOC  
L'àrea de joc inclou el camp de joc i la zona lliure.  
 
1.1 DIMENSIONS  
1.1.1 El camp de joc és un rectangle de 18 x 9 metres envoltat per una zona lliure 
amb un  
mínim de 3 metres d'amplària i amb un espai lliure sense cap obstacle fins a una 
altura  
mínima de 7 metres des de la superfície de joc.  
1.1.2 Per a les competicions mundials *FIVB, el camp de joc és un rectangle de  
18 x 9, envoltat per una zona lliure d'un mínim de 5 metres des de les línies 
laterals  
i des de les línies de fons. Amb un espai lliure sense cap obstacle fins a una altura  
mínima de 12,5 metres des de la superfície de joc.  
1.2 SUPERFÍCIE DE JOC  
1.2.1 El terreny ha d'estar compost de sorra anivellada, tan plana i uniforme com 
sigui  
possible, lliure de roques, petxines o qualsevol altre element que pugui representar 
risc de  
corts o lesions als jugadors  
1.2.2 Per a les competicions mundials *FIVB, la sorra ha de tenir un mínim de 40  
centímetres de profunditat i ha d'estar composta de fins grans compactes.  
1.2.3 La superfície de joc no ha de presentar cap perill de lesió per als jugadors.  
1.2.4 Per a les competicions mundials *FIVB, la sorra ha de posseir una grandària  
acceptable, no gruixut i haurà d'estar neta de pedres i elements perillosos. No ha 
de  
ser massa fina per evitar la pols i que es pegui a la pell.  
1.2.5 Per a les competicions mundials *FIVB es recomana una carpa per cobrir la  
pista central en cas de pluja.  
1.3 LÍNIES DE CAMP  
1.3.1 Dues línies laterals i dues de fons marquen el camp de joc. Ambdues línies 
(laterals i  
de fons) estan col·locades dins de les dimensions del camp de joc.  
1.3.2 No existeix la línia central.  
1.3.3 Totes les línies tenen una amplària de 5 a 8 centímetres.  
1.3.4 Les línies han de ser d'un color que contrasti vivament amb la sorra.  
1.3.5 Les línies del camp han de ser cintes elaborades amb material resistent i 
qualsevol  
objecte per subjectar-les que es trobi exposat, ha de ser d'un material suau i 
flexible.  
1.4 ZONA DE SERVEI  
La zona de servei és l'àrea darrere de la línia de fons i se situa entre la prolongació 
de les  
dues línies laterals. En profunditat, la zona de servei s'estén fins al final de la zona  
lliure.  
 
1.5 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES  
 
La temperatura ha de ser compatible amb la celebració d'una competició a l'aire 



lliure.  
Les condicions meteorològiques no han de suposar cap perill de lesió per als 
jugadors.  
 
 
1.6 LLUMINOSITAT  
En competicions internacionals jugades durant la nit, la lluminositat de l'àrea  
de joc ha de ser d'1.000 a 1.500 *lux, mesurats a 1 metre per sobre de la 
superfície  
de joc.  
 
Per a les competicions mundials *FIVB, el tècnic supervisor, el jutge àrbitre i el  
director del torneig decidiran si alguna de les condicions a dalt esmentades,  
presenten algun perill de lesió per als jugadors.  
 
2. XARXA I PALS (Diagrama 2)  
2.1 LA XARXA  
La xarxa mesura 1 metre d'ample (+/-3 centímetres) i 9.50 de llarg quan està 
col·locada  
verticalment sobre l'eix axial del centre del camp.  
 
Està feta de malla a quadres de 10 centímetres de costat cadascun. En les seves 
vores, superior i  
inferior, existeixen dues bandes horitzontals de 5 a 8 centímetres d'amplària fetes 
per dues lones  
 
o teles, preferiblement en blava fosc o color clar i cosides al llarg de tota la seva 
longitud.  
Cada extrem final de la banda superior té un forat pel qual passa un cordó per  
enganxar la banda als pals i mantenir el topall de la xarxa tibat.  
Dins de les bandes hi ha: un cable flexible en la superior i un cordó en la inferior 
per  
enganxar la xarxa als pals i mantenir els topalls, inferior i superior, tibants. Es 
permet  
tenir publicitat en les bandes horitzontals de la xarxa.  
 
2.2 BANDES LATERALS  
Dues bandes laterals, de colors, de 5 a 8 centímetres d'amplària (la mateixa que les 
línies  
*later 


