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0. El volei: introducció

El volei va nèixer als Estats Units i des de la seva
invenció ha tingut un grau tan gran de popularitat que
és l'esport que té més nº de llicències. Al'any 2000 hi
havia 800 milions de jugadors arreu del món (es parla
que avui hi ha 1.200 milions que el practiquen).
Diversos historiadors creuen que un esport similar ja es
practicava a Roma el segle II a. C., i posteriorment
creuen que l'antecedent immediat és el Faustball
allemany.

1. Història

1.1 Orígens
Al 200 a. C. Hi havia un esport molt similar al volei. Hi ha
informació d'un joc similar al 240 a.C. per l'emperador
Gordià III.
Però l'antecedent més proper l'hem de cercar al s. XIII, quan
a Alemanya apareix el “Faustball” o “Joc de la pilota”. El s.
XVIII es desenvoluparà a Italia.
El Fistbol (Fistball en anglès i Faustball en alemany) és un
esport que consisteix
a passar una pilota
d'una part del terreny
de joc a l'altra per
Faustball femení
damunt d'una xarxa,
practicat a quasibé tots els continents (Europa, Nord
amèrica, Sudamèrica, Àfrica i Àsia).
L'Associació Internacional de Fistbol (IFA  International
Fistball Association) és l'organisme que regula i promou
internacionalment aquest esport.

El faustball té moltes similituds amb el volei

Una vegada ha passat la xarxa, la pilota es pot tocar fins a
tres vegades per qualsevol dels cinc jugadors de l'equip 
amb un bot permès després de cada contacte.
És un esport que es juga tant a l'exterior com en pavellons
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coberts. La modalitat masculina a l'exterior es juga en un camp de 50 x 20 metres. La línia central
divideix el camp en dues meitats i la xarxa es troba dos metres per damunt d'aquesta línia. Les línies
de servei són a tres metres de la de centre a cada meitat de camp. La pilota és de pell, amb una
circumferència màxima de 68 cm, un pes de fins a 380 g, inflada a 0.75 bar. Els partits es juguen en
funció de la modalitat 'al millor de tres o cinc sets', on el set es guanya en arribar a 20 punts (o a 11
en modalitat reduida) i superant com a mínim en dos punts el contrari.
El 1r Campionat del Món masculí es celebrà a Austria a l'any 1968 i el guanyà Alemanya, i l'últim
es celbrà a Oldenburg, Alemanya (2007) i el guanyà Austria. El Campionat del Món femení es
celebrà per primer cop a Argentina, al 1994, i el guanyà Alemanya, mentre que l'últim es celebrà
l'any 2006 a Suïssa guanyat també per la selecció alemanya.
A Catalunya ja hi ha una Federació de Fistbol des del 2007 i està reconeguda per la Federació
Internacional.

1.2 Evolució històrica
El volei neix al 1895 als Estats Units amb el nom inicial de Mintonette, gràcies a William G Morgan
, professor d'Educacióo física de la YMCA a Massachusetts. Es tractava d'un joc d'interior, jugats
per equips i que no permetia contacte entre els jugadors dels
diferents equips.
Les primeres normes, disenyades per Morgan, marquen un camp de
25 x 50 peus, nº de jugadors ilimitat, 9 rotacions amb 3 serveis per a
cada equip, cap limitació de tocs per a passar la pilota a l'altre camp i
possibilitat d'un segon servei (com al tennis)
A principis del segle XX s'estén a Cuba, Japó i la Xina, fins que
arriba al 1915, en plena 1ª Guerra Mundial, a les platges de
Normandia i Bretanya a través dels soldats americans (que, al mateix temps l'introduïren a Àfrica,
sobre tot des d'Egipte).
L'any 1912 es revisen les regles inicials amb el que aproximadament tenim avui, pel que fa a nombre
de jugadors, dimensions del terreny de joc, la rotació del servei; i el
nombre de tocs, la limitació d'atac dels saguers i el nombre de punts
necessaris de ventaja per la consecució del set es fa al 1922.
Curiosament es va potenciar molt als països on fa moll fred i s'ha de fer
molta activitat a pistes interiors.
El 1947 es funda la Federació Internacional de Volei (FIVB) i ja al 1949 es
realitzarenn els primers Campionats del Món masculí, mentres que el
femení fou el 1952. És un esport olímpic des del 1964.

Logo Federació Internacional

La introducció de la figura del lliure es fa al 1998 i al 2000 es redueix la
duració dels partits quan s'elimina la norma d'haver d'estar en possessió de
la pilota per aconseguir el punt, com també poder colpejar la pilota amb
qualsevol part del cos i que la pilota toqui a la xarxa al servei.
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2. El reglament bàsic

2.1 El terreny de joc
El voleibol es practica en un camp rectangular de 18 x 9 metres. Les
zones d' atac estan situades a 3m de la xarxa per cada costat. La
zona de defensa està a 9m. des de les línies de fons.
L'alçada de la xarxa varia segons l'edat i el gènere dels participants.
Així, a la categoria masculina, els Cadets juguen amb una xarxa
situada a 2,37, els juvenils i els seniors a 2,43 ; mentres que a la
femenina, les cadets juguen amb una xarxa a 2,18, les juvenils i
seniors a 2,24.

El camp: zones i mides més importants

2.2 Com es juga?
Jugadors: cada equip es componen de 12 jugadors, dels quals en juguen 6.
Objectiu: consisteix a passar la pilota per sobre la xarxa i aconseguir que boti dins el terreny
contrari, no tornin la pilota per damunt la xarxa o, en cas de que l'equip adversari la passi per
damunt la xarxa, caigui fora dels límits del nostre camp. Cada cop que això passa l'equip guanya un
punt.
Inici del partit: En iniciarse el partit, els jugadors han de seituarse 3 davant i e darrere.
Puntuació: s'aconsegueix un punt cada cop que l'equip guanya una jugada, tant per encert propi
com per error de l'adversari. L'equip que guanya el punt aconsegueix el dret de servei.
Els sets es guanyen si s'arriba als 25 punts, sempre que hi hagi una diferència de 2 punts amb l'altre
equip. Guanya l'equip que arriba a 3 sets guanyadors i, en cas
d'arribar els dos equips a 2 sets, el desempat es farà a 15 punts (amb
2 de diferència).
Rotació: quan un equip aconsegueix un punt i recupera el dret de
servei ha de realitzar una rotació, és a dir, han de “ rotar” i canviar
la seva posició de partida en el terreny de joc en el sentit de les
agulles del rellotge.

Zones i direcció de la rotació
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2.3 Reglament bàsic:
Accions que pots fer:
•
•
•
•
•
•

Tocar la pilota amb qualsevol part del cos.
Jugar la pilota fins i tot fora dels límits del terreny de joc.
Servir, per iniciar el joc, des de qualsevol zona de darrere la línia de fons.
Executar un servei, que toqui la xarxa i caigui a camp contrari.
Fer que la pilota boti damunt la línia del camp contrari.
L'equip que juga, tocar la pilota fins a 3 cops (mai 2 cops consecutius un mateix jugador),
abans de passarla al camp contrari.

Accions que no pots fer:
•

Efectuar dos cops consecutius un mateix jugador, excepte després d'haver efectuat un
bloqueig.

•

Agafar o retenir la pilota amb les mans.

•

Tocar la xarxa amb el cos.

•

Sobrepassar totalment amb un o dos peus la línia central del terreny de joc.

•

Variar l'ordre de rotació durant el desenvolupament d'un set.

3. Fonaments tècnics

3.1 La posició bàsica
És una posició d'alerta que ens permet reaccionar
ràpidament en el transcurs del joc, en el qual hem d'estar
situats:

Posició bàsica

1. El cos inclinat cap endavant.
2. Els braços davant el caos i en sentit horitzontal al
terra.
3. Els peus separats i un d'ells lleugerament avançat.

3.2 La passada d'avantbraços
Acció tècnica que s'usa vormalment per rebre els serveis, les rematades o
qualsevol pilota que ens “enviï” l'equip adversari. És un cop fonamental
per al joc d'un equip ja que té una funció defensiva, ja que l'objectiu és
evitar que la pilota toqui al terra, i ofensiva, perquè volem que la pilota
arribi en condicions al rematador. Quasi sempre es sol utilitar com el 1r
Passada d'avantbraços
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cop dels 3 que té l'quip.
Per ferla bé hem de tenir en compte els següents aspectes:
1. Situarse sota la pilota i amb el cos orientat cap a la zona on volem dirigir la pilota.
2. Braços i cames flexionades.
3. En realitzar el contacte amb la pilota, estirar les cames.
4. Braços sempre ben estirats.

3.3 La passada de dits o col∙locació
Acció tècnica individual que es sol fer com a segon cop i l'objectiu bàsic és preparar la rematada.
Els equips de volei solen tenir un especialista, anomenat col∙locador, que sol dominar aquest tipus
de passada i que és l'encarregat de repartir joc als rematadors.
Hem de tenir en compte:
1. Orientar els peus en direcció on la volem passar.
2. Flexiona els colzes i separa'ls.
3. Situa les mans davant el front amb els palmells mirant cap
enlaire, amb els dits separats. Els polzes i l'índex de les
mans han de formar un triangle.
4. Tocar la pilota amb la zona del cor dels dits i no amb el
palmell de la ma.

3.4 La rematada

Ens hem de situar just davall la pilota

Acció tècnica que culmina una jugada d'atac. És molt eficaç alhora d'aconseguir un punt ja que és
molt difícil de defensar per l'altre equip a causa de la velocitat que porta la pilota.
Fases de la rematada:
1. Correguda, amb dues o tres passes.
2. Impuls, fent l'última passa més llarga i recolzant el taló
al terra. Éns donem impuls amb les dues cames i elevem
els braços.
3. Salt, que ha de ser vertical per evitar tocar la xarxa.
4. Armat: es posa la ma darrera el cap, de forma que el
colze quedi més enrere que l'espatlla.
5. Colpeig, que es fa amb el palmell de la mà, recordant
que la pilota sempre ha de ser davant teu.
La rematada és una jugada molt espectacular
Per fer tot el geste de forma correcte, hauríem de partir de
darrera la línia de 3 metres, iniciar la cursa cap a la xarxa en el moment que la pilota surt dels dits
del col∙locador i colpejar la pilota a la màxima alçada (per damunt la xarxa).
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3.5 El bloqueig
És una acció defensiva que té per objecte evitar que la pilota passi al
nostre camp després d'una rematada. Aquesta acció no es considera un
toc de pilota i el solen fer 1, 2 o 3 jugadors. Per ferlo, ens hem de situar
prop de la xarxa, saltar amb molta energia, aixecant els braços
verticalment el màxim possible, i amb les mans obertes i els dits rígids
(no s'han de tancar els ulls).
Hi ha dos tipus de bloqueig: diem que és actiu si el jugador que
bloqueja fleiona els canells cap endavant per a què la pilota reboti al
terra del camp contrari, mentres que és passiu quan té una funció
defensivam, ja que intenta tocar la pilota perquè surti cap enrera per
facilitar la recepció als companys que té al darrere.
Bloqueig de 3 jugadors

3.6 Servei
És el cop que es dóna a la pilota per iniciar el joc, es considerat com un
toc d' atac, hi ha de tres tipus: el servei de baix, el servei de tennis i el
servei lateral.

3.7 Planxes i caigudes
Accions tècniques defensives on intentem elevar pilotes que estan molt
aprop del terra i que necessiten d'una acció física molt explossiva.

El servei de tennis és el més
utilitzat

4. Fonaments tàctics
La lògica tàctica del volei s'ha de situar partint de la idea que en el
volei hi ha un ordre majoritari de jugada on generalment es fan 3
tocs i sol ser:

Les planxes són molt freqüents en el volei

1. Recepció, que normalment es fa amb passada d'avantbraços.
2. Col∙locació, que sol ser el segon toc i la sol fer un especialista (generalment utilitzant el cop
de dits).
3. Rematada, que la realitzen els rematadors.
A més podem diferenciar en sistemes defensius i sistemes ofensius.

4.1 Els sistemes defensius
Els sistemes es representen anomenant el número de jugadors en les diferents línies (atac i defensa),
començant per les posicions més properes a la xarxa.
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•

Sistema 132 o en W
(recepció dels servei )

Aquest sistema s'utilitza quan
serveix l' equip contrari. Cinc
jugadors esperen el servei
distribuïts pel camp en una
formació que recorda la lletra W. .
Com que no es pot bloquejar el
servei, ni rematarlo, un jugador
es queda prop de la xarxa per
realitzar la col∙locació.
•

Sistema de recepció en semicercle

La dinàmica de la recepció és similar a l'anterior (amb un col∙locador “alliberat” de la recepció) i els
altres 5 jugadors es situen en disposició de semicercle per a rebre el servei.
•

Sistema 123 (amb bloqueig d'un sol jugador)

S'ha d' utilitzar quan el contrari ataca per zona 3. Els jugadors 5, 6 i 1 es troben en línia de defensa;
el jugador de la posició 3 és el que intenta el bloqueig i els jugadors 4 i 2 s' obren al costat del
bloqueig per cobrir les l´línies d' atac.
•

Sistema 213 o 222 (amb bloqueig de dos jugadors ).

Els bloquejadors poden ser tan els jugadors de 4 i 3 com 3 i 2,
depenen de l' atac del contrari. La resta de jugadors es distribueixen
en el camp en les diferents línies d' atac. Pot haver un jugador que
cobreixi la finta, llavors hi ha tres jugadors que cobreixen les línies
d' atac.
•

Sistema 321, amb bloqueig de 3 jugadors

Sistema 312 o 321 (amb bloqueig de tres)
Són tres jugadors que s' incorporen al bloqueig i tres que
cobreixen les línies d' atac.

4.2 Els sistemes ofensius
Es diferencien per la posició del passador.
•

Sistema per torns
En el sistema per torns tenim que cada jugador realitza les mateixes funcions i tots els
jugadors realitzen la funció de defensior i passadors, no existint especialització en els
diferents llocs del camp.

•

Sistema per especialistes
En aquest cas tenim un o dos jugadors especialistes en la passada i uns altres
especialistes en el remat. En aquest cas, el passador ha d' ocupar el lloc que li correspon

Departament d'Educació Física
El volei

per rotació durant el servei, però, un cop la pilota es troba en joc, el jugador especialista
pot anar a ocupar la posició que millor li convingui o la que s'hagi prèviament acordat.
També pot haver un jugador especialista en defensa, anomenat universal i que porta una
samarreta de color diferent a la resta de l'equip.

5. Activitats:
1. Cerca informació sobre el Faustball i organitzala igual que a la part on
parla de “Com es juga?”.
2. Cerca una direcció del You Tube on hi hagi imatges del Faustball i explica
breument les imatges que hi surten.
3. Què és el blockout?; i els “dobles”?.
4. Dóna els resultats de l'últim Campionat del Món (masculí i femení) i on es
varen fer.

