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Protocol Oficial del Partit 
 

 
 

a) Des de 45 minuts abans del partit fins a 16 minuts abans 
 

Arbitres : Revisió general a la instal·lació i adequació de la pista, banquetes, zones 
lliures, cistelles... 

Preparen el full de rotació i diferents documents que poden utilitzar (CTA-1 
fulls d’inspecció, full complementari a l’acta...) 

Equips : Escalfament, amb o sense pilota, cadascun en el seu propi camp 

 
b) 16 minuts abans de l’hora oficial d’inici del partit 

 
Els àrbitres comprovaran l’alçada i tensió de la xarxa i la posició de les antenes i bandes 
laterals.  

 
c) 15 minuts abans: Sorteig 

 
Els capitans s’apropen a la taula de l’anotador per a participar en el sorteig i signar 
després a l’Acta Oficial. 

Aquest és el moment on han de demanar si volen escalfament per separat. 
Els àrbitre es col·locaran de la següent manera: Primer àrbitre al costat del pal de la 

xarxa i mirant cap a la taula d’anotació. Segon àrbitre en front del primer. 
 
d) 14 minuts abans: Escalfament oficial en xarxa 

 
El primer àrbitre farà sonar el xiulet per indicar el començament de l’escalfament oficial. 

Cada equip disposa de 5 min. en el cas d’escalfament separat i 10 minuts totals en el 
cas d’escalfament conjunt (amb els equips en el camp on han de jugar el primer 
Set). 

Tots els membres de l’equip han de dur l’uniforme de joc a partir d’aquest 
moment. Si han de canviar-se d’indumentària, ho hauran de fer fora de l’àrea de joc 

(en el túnel de vestidors,..). 
L’àrbitre no té pas l’obligació de dirigir l’escalfament, però ho farà si li ho demanen. 
Mentrestant, els àrbitres revisaran les pilotes de joc i tot l’equip necessari pel partit 

(Acta, marcadors, uniformes, ...). A més donaran les instruccions necessàries als jutges 
de línia, mopes ràpids i aplegapilotes,... 

Es cridarà als entrenadors per que signin l’acta i entregar-los els fulls de rotació. 
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e) 12 minuts abans : Fulls de rotació 
 

Àrbitres: el segon àrbitre sol·licitarà als entrenadors la còpia del full de rotació del 
primer Set, sempre signat, i la lliurarà a l’anotador, que prendrà nota dels dorsals del 
sis jugadors inicials de cada equip després de comprovar l’existència d’aquests en 

la llista de jugadors inscrits, així com la del lliure. 
 

f) 4 minuts abans : Fi de l’escalfament oficial 
 

Primer àrbitre: xiula indicant el final de l’escalfament. 

Equips: finalitzen l’escalfament en sentir el xiulet, i immediatament tornen a les seves 
respectives banquetes.  

 
g) 3 minuts abans: Presentació  
 

Es procedeix a la formació, els àrbitres i els jutges de línia a la línia lateral de la taula 
de l’anotador.  

Quan tots els participants estan llestos i alineats cada equip en el seu camp, caminaran 
fins al centre de la pista on es situaran mirant o be a les càmeres de TV, a la tribuna 
principal, o a la taula de l’anotador, amb aquest ordre de preferència. 

El primer àrbitre xiula i dona permís perquè els membres de cada equip es saludin entre 
sí.  

Tot seguit tornen a les banquetes i es preparen pel partit 
 

 
    Tribuna Principal 

     Equip Lliure Capità  Segon Àrbitre XARXA Primer Àrbitre Capità Lliure Equip 
En el cas que el lliure sigui el capità, ocuparà la posició del capità. En qualsevol cas de segon lliure, aquest se situarà el darrer de la fila de l’equip. 

       

h) 2´30 minuts abans. 
 

Entren els jugadors a pista després del xiulet del primer àrbitre, el segon àrbitre 
comprova les alineacions i entrega la pilota al jugador al servei i confirma que 
l’anotador està llest 

 
     i)  Hora d’inici: Inici del partit 

 
     El primer àrbitre dóna inici al partit autoritzant el primer servei. 
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