JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CASTELLDEFELS

JORNADA DE VOLEI PLATJA
CURS 2018 - 2019
El proper dissabte dia 11 de maig, i com activitat dels Jocs Esportius Escolars
de Castelldefels curs 2018 - 2019, tindrà lloc la jornada de volei platja. Les
inscripcions es realitzaran al vostre col·legi abans del dia 7 de maig.
Donat que es tracta d’una activitat dels Jocs Escolars són partits molt
accessibles, de manera que els nois i noies que vulguin participar en la
activitat de volei no necessiten una preparació especial.
En aquesta primera jornada participaran les categories prebenjamí i benjamí.

Categories
Prebenjamí
Benjamí

Anys
2011/2012
2009/2010

Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran al vostre centre fins el dimarts 7 de maig.

Classificacions


Es tracta d’una jornada lúdica i no es faran classificacions.

Lloc i Horari




La jornada de Volei Platja tindrà lloc a la platja de Castelldefels a la zona del
Pèndul. Davant de l’hotel Playafels.
L’horari serà de 10:00 a 12:00h
La convocatòria dels equips serà a les 9:45h

VOLEI-PLATJA
Reglament de Joc
Categoria Aleví, Infantil i Cadet
- Mesures del Camp de joc: 9 x 4.5 mts.
- Alçada de la xarxa: 2.10 mts.
- Pilota de joc: Matt nº 4
Categoria Prebenjamí i Benjamí
- Mesures del Camp de joc: 8 x 4 mts
- Alçada de la xarxa: 2.00 mts
- Pilota de joc: Matt nº 4
Forma de Joc
-

-

Equips: 4 jugadors com a mínim. Exemple: 4 en pista i els suplents que entren al
Server (servidor a torn).Cada equip pot tenir suplents o no.
Formes de tocar la pilota: Els Prebenjamins i Benjamins agafen la pilota amb les dues
mans i han de realitzar dues passades abans de llançar-la a l’altre camp. Els alevins,
infantils i cadets , les apreses cop de ma alta, cop de ma baixa, SERVEIX BAIX i
Rematada.
Formes no permeses: Amb el peu i cap.
Sistema de Puntuació: Rally Point (tot suma un punt).
Durada del partit: Torns de 10 minuts, guanya qui fa més punts.
Sistema de puntuació: És una jornada lúdica, per tant no hi ha classificació.

L’esperit del reglament
1. Que tots el nens puguin conèixer el volei-platja d’una manera divertida.
2. Fomentar el major nombre de contactes amb la pilota.
3. Que juguin tots el integrants de l’equip al mateix temps.

