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Control partits on hi ha obligació de jugar un mínim de sets 
 

A totes les competicions de categoria Infantil, tots els jugadors anotats en acta tenen la obligació de jugar un set 

complert. També en categoria Aleví podrem dirigir partits on aquesta norma, la del set obligatori, estigui vigent. 

No som els responsables de fer les alineacions dels equips ni d’advertir als entrenadors, però si hem d’oferir la nostre 

ajuda si ens la demanen. Serà responsabilitat dels equips el compliment de la norma i de l’àrbitre el control d’aquesta a l’acta. 

 

Actuació arbitral 

Moments importants: Inscripció de jugadors, Temps entre set i set i Finalització del partit. 

 

1-Inscripció de jugadors: 

“Identificació dels jugadors lesionats”: Els jugadors que inscrits al partit lesionats hauran d’ésser prèviament 

identificats i marcats a la casella que apareix al costat del número del jugador conforme compleixen la normativa. Aquests 

jugadors identificats com lesionats, no podran disputar el partit però si estar presents. 

 

Lliure : A les categories infantils es juga sense lliure. El màxim de jugadors que es poden inscriure és de 12. 

 

Recomanacions : En el moment de l’entrega de la documentació serem actius preguntant sobre els jugadors lesionats. 

També ens hem d’assegurar que no inscrivim a jugadors que no estan presents, o que si és el cas doncs és reglamentari la 

inscripció es fa a consciència i no per error. 

 

2-Temps entre set i set 

 

Senyalar els/les jugadors/es que han jugat el set complert: Al finalitzar el set, posarem una creu a la casella que hi ha al costat 

del número de jugador/a com a identificació de que aquest jugar/a ha disputat un set complert. Ho farem per tots els jugadors 

titulars en aquell set que no hagin estat canviats durant el set. Si un jugador/a ja ha jugat el número de sets estipulat i a més ja 

et la creu/s a les caselles corresponents, no és necessari remarcar-ho. 

Aquest procés el realitzarem abans de demanar el full de rotació doncs ens podríem trobar amb preguntes per part dels 

entrenadors/es sobre si tenen algun jugador pendent de complir la norma. 

 

Com a complement d’aquesta norma, un jugador pot ser canviat en el que podríem anomenar “canvi tàctic”i acomplir 

igualment amb el requisit de jugar el set complert, la normativa ens ho indica de la següent manera: 

 

Es permetrà poder efectuar canvis sense perdre la condició del set obligatori considerant com a “canvi especial” la 

substitució d’una jugadora durant el màxim d’una rotació i entenent com a una rotació el interval de joc entre el servei propi 

o del rival, la pèrdua del mateix i el següent servei. Sempre que un participant hagi estat substituït en un interval igual o 

menor que aquesta rotació exposada, el participant en qüestió haurà complert amb la norma del set. (Mirar el punt 5 de la 

circular en cas de dubtes) 

 

3-Finalització del partit 

 

“Identificació jugadors/es que no s’han presentat”: Haurem d’anotar a observacions i també marcar a la casella que 

hi ha al costat del número de jugador/a si un participant inscrit a l’acta finalment no s’ha presentat al partit. 

 

Anotació a observacions si hi ha hagut infracció de la norma : Un cop finalitzats tots els processos i just abans de 

finalitzar l’acta, comprovarem si tots els jugadors inscrits a l’acta han complert la norma. La comprovació serà fàcil doncs 

només haurem de veure que tots tinguin una creu al costat del número. En cas d’incompliment ho reflectirem a observacions.  
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 Jugadors lesionats durant el partit o jugadors que es comunica la seva lesió un cop finalitzat el partit: Aquests 

jugadors seran expressament indicat a les observacions de anotant que la informació s’ha rebut durant o un cop finalitzat el 

partit. 

 

Observacions: Degut a que l’espai per les observacions és reduït, en cas de necessitat utilitzarem el nou imprès 

d’ampliació de les observacions de l’acta. 

 

5-Notes per control dels jugadors que han jugat el set complert 

 

A- Tal com es diu en el punt 2 d’aquesta circular, només podem associar el set complert a aquells jugadors/es titulars 

(obligatori que hagin iniciat el set coma titular). Malgrat tot, ser titular no garanteix jugar el set complert. 

 

B- La primera opció de jugar el set complertes, sent titular, no està afectat per cap substitució. 

 

C- La segona opció de jugar el set complert és, havent estat titular, està afectat en un canvi tàctic. Que diu exactament la 

norma?  

 

Es  permetrà  poder  efectuar  canvis  sense  perdre  la  condició  del  set  obligatori  considerant com a “canvi 

especial” la substitució d’una jugador/a durant una rotació i entenent com a una rotació el interval de joc entre el 

servei propi o del rival, la pèrdua del mateix i el següent servei.  

 

O sigui, si un equip fa un canvi estan al servei, l’interval màxim per a que un canvi es consideri “especial” segons 

normativa, i en conseqüència el jugador titular pugui adquirir la condició d’haver jugat el set complert, s’inicia des de 

el moment que el seu equip està sacant, continua quan l’altre equip recupera el servei, i finalitza un cop l’equip 

recupera el servei. Vol dir que si el canvi ha durat igual o menys que aquest interval, es considera especial, però si 

quan l’equip recupera el servei, el jugador al servei realitza almenys un servei, el canvi no serà especial. 

 

Des de el punt de vista d’un equip que fa un canvi estan en recepció, l’interval màxim per a que un canvi es consideri 

“especial” segons normativa, i en conseqüència el jugador titular pugui adquirir la condició d’haver jugat el set 

complert, s’inicia des de el moment que el seu equip està rebent, continua quan el seu equip recupera el servei, i 

finalitza un cop l’altre equip recupera el servei. Vol dir que si el canvi ha durat igual o menys que aquest interval, es 

considera especial, però si quan l’equip contrari recupera el servei, el jugador al servei realitza almenys un servei, el 

canvi no serà especial. 
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