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VOLEIBOL 

 

1. INTRODUCCIÓN E REFERENCIA HISTÓRICA 

 

O voleibol é un deporte que enfrenta a dous equipos de seis xogadores 

dentro dun terreo delimitado e dividido por unha rede en dúas áreas de xogo. 

Para cada equipo, o obxectivo do xogo é facer caer o balón no chan do campo 

contrario por enriba da rede, golpeándolo ou tocándolo con golpes limpos, con 

calquera parte do corpo, pero non pode ser parado, suxeitado, retido ou 

acompañado.  

Habitualmente o balón golpéase coas mans e brazos, pero tamén está 

permitido con calquera outra parte do corpo. Unha das características máis 

peculiares do voleibol é que, os xogadores teñen que ir rotando as súas 

posicións a medida que van conseguindo puntos.  

 

Existen diversas modalidades. Co nome de voleibol identifícase a 

modalidade que se xoga en pista de interior, pero tamén é moi popular o vólei 

praia que se xoga sobre arena. O voleibol sentado, é unha variante con 

creciente popularidad entre os deportes para discapacitados. Con carácter 

máis informal existen outras variantes que son practicadas de forma popular en 

verano, en praias e zonas turísticas.  

 

O voleibol é un dos deportes onde maior é a paridade entre as competicións 

femininas e masculinas, tanto polo nivel da competencia como pola 

popularidade, presenza nos medios e público que sigue os equipos.  

 

   

O voleibol naceu en 1895 en Estados Unidos, en Holyoke, Massachussets. 

O seu inventor foi  William G. Morgan, un profesor de educación física da 

YMCA.  
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2. ELEMENTOS DO XOGO. 

 

 Balón: Formado por unha cámara interior de caucho recubierta por coiro 

flexible o sintético. A súa circunferencia es de 65 a 67 cm. e pesa entre 

260 y 280 gramos. 

  

 Área de xogo: A pista regulamentaria mide 9 x 9 metros cada campo 

(18 x 9 en total). A 3 metros da rede está a liña de zaguero. Ao rededor 

do  campo cómpre haber unha zona libre de 3 a 5 metros, zona na que 

pode desenvolverse o xogo sémpre que o balón non toque o chan ni 

ningún outro elemento. O contacto dos xogadores co chan é continuo, 

utilizando habitualmente proteccións nas articulacións. A superficie non 

pode ser rugosa nin deslizante. 

 

 

 Rede: A altura da rede divide o campo en dous mitades, ten dúas 

bandas, unha no borde superior e otra no borde inferior e dúas varillas 

verticais sobresaíntes sobre a liña lateral do campo. As varillas e o 

propio teito do pavillón delimitan o espacio polo que débese pasar o 

balón cara ao campo  contrario. A altura do borde superior da rede: 

Femenino (a partir de xuvenís): 2,24 metros. 

Masculino (a partir de xuvenís): 2,43 metros. 
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 Liñas do campo: As liñas do campo teñen un grosor aproximado de 5 

cm. Forman parte do campo, é decir si o balón toca nalgún punto estas 

líneas se tomará o balón como dentro do campo. 

 

 Indumentaria: Os xogadores de voleibol visten durante o partido 

camiseta, pantalón corto, calcetins e calzado deportivo. A primeira vista 

distínguese inmediatamente ao xogador líbero porque porta unha 

vestimenta de cor diferente ao resto dos seus compañeiros de equipo. 
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3. ACCIÓNS DE XOGO 

- Posicións 

- Desprazamentos 

- Toque de antebrazos 

- Toque de dedos 

- Saque  

- Remate 

- Bloqueo 

 

3.1. Posición fundamental 

As características do voleibol, ao ser un xogo de accións moi rápidas, 

obriga a manter en todo momento unha posición de alerta que permita 

reaccionar o máis rápido posible. 

Segundo as accións distinguimos: 

- Posición fundamental alta: Cabeza alta, tronco lixeiramente inclinado 

cara adiante, pernas lixeiramente flexionadas e cun pé máis adiantado 

co outro. Brazos flexionados coas mans á altura do peito. Accións: 

Bloqueo, pase de dedos, saque. 

- Posición fundamental media: Pernas máis flexionadas brazos máis 

baixos. Accións: Toque de antebrazos, recepción, defensa. 

- Posición fundamental baixa: Pernas máis separadas y moi flexionadas, 

corpo inclinado hacia diante. Accións: Recepcións baixas. 

- Pranchas e caídas: cando cos desprazamentos non se chega ao balón, 

utlízanse as pranchas e caídas. 

 

    

 

 

http://voleibolmexico.com/files/Facial.jpg
http://voleibolmexico.com/files/Facial.jpg
http://www.favoley.com:8080/opencms_fav/export/sites/default/favb/playa/es/galerias/fotosgenerales/Agu-plancha.jpg
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3.2. Toque de dedos 

- Posición fundamental alta ou media. 

- Pernas flexionadas, pés separados á anchura dos hombros, un pé máis 

adiantado co outro. 

- Posicións das mans: Dedos extendidos e separados, en forma de 

“copa”. 

 

- Brazos semiflexionados e codos paralelos, as mans colócanse por 

enriba da cabeza e os pulgares apuntan cara os ollos. 

- Os dedos pulgares e índices de ambas máns forman un triángulo. 

- O contacto co balón é SÓLO COAS PUNTAS DOS DEDOS. 

- O toque debe finalizar cos dedos apuntando cara enriba e realizarase 

estirando os brazos e impulsando o balón. O xesto debe acompañarse 

coa extensión das pernas e dos brazos. 

- Variantes: En suspensión, cara adiante, cara atrás, lateral.  
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3.3. Toque de antebrazos. 

- Posición fundamental media ou baixa. 

- Brazos XUNTOS, á mesma altura e cóbados totalmente EXTENDIDOS. 

- Os brazos están lixeiramente rotados cara fora intentando xuntar os 

cóbados o máximo posible para ofrecer unha superficie de contacto o 

máis plana posible.  

- Pernas flexionadas, abertas aproximadamente á anchura dos hombros, 

un pé máis adiantado co outro, tronco inclinado cara adiante. 

- O ángulo formado por tronco e brazos debe ser duns 45º e apenas debe 

modificarse xa que o impulso ao balón se realiza mediante unha 

extensión das pernas de modo que búscase máis un efecto de 

amortiguar o balón que un golpe seco.  

- Agarre de mans: Unha man enriba da outra (pulgares unidos e estirados 

en prolongación do brazo) envolvendo un puño coa outra man (pulgares 

estirados en prolongación do brazo). 

 

3. 4. Saque 

 Saque de abaixo 

- O xogador sitúase cara ao terreo de xogo. 

- Peso do corpo na perna retrasada, que será a mesma do brazo que 

realiza o golpeo do balón. 

- O brazo que realiza o saque lévase cara atrás e se arma brazo e man. 

- Sóltase o balón antes de golpealo e se golpea coa man aberta. 
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 Saque de abaixo lateral: Mesma execución que o anterior, o único que 

cambia é a posición inicial, que neste caso é perpendicular á rede. 

 

 Saque de tenis. 

- Mesma posición que o anterior. 

- O balón lánzase cara arriba. 

- O brazo executor se arma (flexionando o codo de forma que a man 

quede detrás da nuca). 

- No momento do golpeo ó balón, exténdese o brazo cara arriba e o corpo 

cara adiante, avanzando a perna retrasada. 

- Variantes: Saque en suspensión 

 

    

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3013/2463419835_cd55c2242e.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/jesusvr/page23/&usg=__T9E3slfSDKIFR2KBp_npfLZXQpw=&h=500&w=333&sz=105&hl=es&start=99&sig2=BjRBP_VRHueopEWc6rxF-Q&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-tO7ZvLst6wF9M:&tbnh=130&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dfotos%2Bde%2Bsaque%2Ben%2Bvoleibol%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=SnpJTd6MHsOh4Qb-qoXICw
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3.5. Remate 

- Golpe destinado a enviar o balón ao campo contrario da forma máis 

difícil de devolver. 

Fases: 

- Carreira: Lixeiramente en curva: Consta normalmente de 3 pasos. O 

primeiro, co pé do brazo de remate, será largo, o segundo debe ser 

corto e o terceiro moi corto facendo o apoio talón- planta- punta. 

- Batida: Debe ser con ambas pernas e axudándonos co impulso dos 

brazos. 

- Voo: Será vertical e un pouco por detrás do balón. Neste intre ármase o 

brazo. 

- Golpeo: Con toda a man, por enriba da cabeza e co brazo totalmente 

extendido. Coa muñeca podemos dirixir a dirección do balón, debemos 

flexionar un pouco a man cando se produzca o golpeo do balón, para 

que este caiga cara abaixo e caiga dentro do campo contrario.  

- Caída: Debemos realizar a caída flexionando as pernas e amortiguando 

o salto, con coidado de non tocar a rede na caída nin de pisar a liña de 

medio campo. 
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3.6.Bloqueo 

O bloqueo realízase dende a posición fundamental alta. Realízase un 

salto moi potente co corpo totalmente paralelo á rede e sen tocala. Para 

unha correcta realización cómpre: 

- Buscar a situación do balón. 

- Flexión de pernas, impulso e forte extensión de pernas. 

- Extensión de brazos, mans por enriba da rede, dedos abertos. 

- Tipos: pódese facer de un, dous, ou tres xogadores. 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://blogs.periodistadigital.com/imgs/20070917/pacual_voleibol.jpg&imgrefurl=http://blogs.periodistadigital.com/deportes.php%3Fcat%3D8345&usg=__RTOqNzN9ojECu-BA5Fgl-f_uUd4=&h=390&w=390&sz=67&hl=es&start=85&sig2=iaJhc4i43NuCBhFwrbueXA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=aFpx9dMar9pkbM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dfotos%2Bde%2Bsaque%2Ben%2Bvoleibol%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=SnpJTd6MHsOh4Qb-qoXICw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://blogs.periodistadigital.com/imgs/20070917/pacual_voleibol.jpg&imgrefurl=http://blogs.periodistadigital.com/deportes.php%3Fcat%3D8345&usg=__RTOqNzN9ojECu-BA5Fgl-f_uUd4=&h=390&w=390&sz=67&hl=es&start=85&sig2=iaJhc4i43NuCBhFwrbueXA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=aFpx9dMar9pkbM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dfotos%2Bde%2Bsaque%2Ben%2Bvoleibol%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=SnpJTd6MHsOh4Qb-qoXICw
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4. REGRAS DO XOGO. 

4.1 Posicións dos xogadores en xogo. 

 No momento en que o balón é golpeado polo xogador que saca, o resto 

de xogadores de cada equipo deben estar colocados dentro do seu propio 

campo e na posición que lles corresponde con respecto aos seus 

compañeiros de equipo respectando a orde de rotación. 

 Os tres xogadores que están diante na rede son os dianteiros e ocupan 

as zonas do campo: 2 (o da dereita), 3 (o do medio) e 4 (o da esquerda), 

os outros tres xogadores son os zagueiros e cada un debe estar detrás 

dos  dianteiros respectivos, ocupando as posicións 1 (o da dereita), 6 (o 

do medio) e 5 (o da esquerda). 

 Unha vez efectuado o saque, os xogadores poderán moverse por 

calquera zona do campo sen ter en conta a orde de rotación, pero 

respectando a regra de que os zagueros non poden rematar por diante da 

liña de 3 metros e non poden saltar por enriba da rede. 

 

 

 

4.2 Rotación dos xogadores. 

 O equipo que gaña o punto posue o servizo, cando se produce cambio de 

saque, o equipo ten a obriga de efectuar unha rotación dos xogadores no 

sentido das agullas do reloxo. Sacará o xogador que rote á zona 1. 

 A orde de rotación debe conservarse durante todo o set, e ao final do 

mesmo pode cambiarse. Ao principio de cada set, os equipos entregan ao 

árbitro unha folla ca orde de rotación para ese set. 
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Falta de posición. 

 Os xogadores dun equipo cometen falta se non están na súa 

posición regulamentaria no intre no que o xogador que saca golpea o 

balón, cando se produza esta situación, o árbitro sinalará  cambio de 

saque e perda do punto. 

 

Falta de rotación. 

 Prodúcese falta de rotación cando o saque no é efectuado na orde 

de rotación, é decir que saca un xogador que non lle corresponde por 

orde de rotación. O xogo suspéndese ata corrixir o erro e o equipo 

infractor será sancionado como no caso dunha falta de rotación, 

perda do punto e o saque. 

 

Cambio dos xogadores. 

 Cada equipo conta con 3 cambios en cada set. Os xogadores poden 

cambiar e desfacer o cambio, e decir se o xogador nº 4 sae do 

campo e cambia polo nº 10, nese set o nº 10 so pode cambiar polo 

nº4. Os cambios teñen que solicitarse ó árbitro e éste ten que 

autorizar o momento no que se produce. 

 

Líbero. 

 O xogador chamado líbero identifícase por unha camiseta diferente 

do resto. Este xogador pode cambiar en calquera momento do xogo 

sen pedir permiso ao árbitro e en calquera posición de ZAGUEIRO. A 
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misión deste xogador é recibir balóns de saques ou ataques 

potentes. Só pode xogar de zagueiro, e especialízase en salvar 

balóns e así poder dar máis continuidade ao xogo.  

• Non pode ser capitán. 

• Non pode sacar. 

• Non pode bloquear, nin siqueira participar no bloqueo. 

• Non pode completar un ataque. 

• Non pode colocar de dedos por diante da líña de ataque. 

 

Equipo que anota un punto. 

 O equipo que gaña a xogada anótase un punto, xa sexa pola súa 

propia acción ou porque o adversario comete unha falta castigada 

polo árbitro. 

 TODAS AS XOGADAS ANOTAN PUNTO PARA UN OU OUTRO 

EQUIPO, NON HAI CAMBIO DE SAQUE SEN PERDA DE PUNTO. 

 

Equipo que gaña un set. 

 Gaña un set (xogo) o equipo que con unha ventaxa mínima de dous 

puntos anota primeiro 25 puntos. En caso de empate a 24 (24- 24), o 

equipo gañador deberá obter tamén a ventaxa de dous puntos para 

anotarse o set (26 – 24, 27 – 25, 30 – 28…) o set non rematará ata 

que un dos dous equipos consiga unha diferencia de dous puntos. 

 Os catro primeiros sets son a 25 puntos e se é necesario xogar o 

quinto, éste se xoga a 15 puntos e no caso de empate a 14, o set se 

disputará ata o punto 17. Neste caso o primeiro que chegue a 17 

gañará o set e o partido aínda que sexa con diferencia dun punto. 

 

Equipo que gaña o encontro. 

 Gaña o encontro o equipo que obten tres sets o seu favor. Os 

partidos xóganse ó mellor de cinco sets. Resultados posibles: 3-0, 3-

1, 3-2. (Ou ao revés). 
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Faltas. 

 O saque debe realizarse detrás da liña de fondo dende calquera sitio 

dentro da anchura do campo e cara atrás todo o que se queira ata que 

exista un obstáculo ou obxecto. Debe realizarse coa man e o balón debe 

estar no aire antes de ser golpeado. Debe caer dentro dos límites do 

campo contrario. Pode tocar a rede se despois cae dentro dos límites do 

campo contrario. 

 Cada xogador saca mentres todas as accións do seu equipo sexan 

punto. Unha vez golpeado o balón non se pode rectificar nin repetir o 

saque. Se se lanza o balón ao aire e se lanza mal, o xogador deixará 

botar o balón no chan e poderá repetir o lanzamento para sacar. 

 O balón pode tocar a rede en calquera momento do xogo. 

 Está permitido tocar o balón con todas as partes do corpo excepto no 

saque, que ten que ser coa man. 

 O número máximo de toques por equipo é de tres e ningún xogador 

pode tocar o balón dúas veces seguidas (excepto o toque de bloqueo, 

que non conta). 

 Se producirá falta de retención cando o balón non se golpea de forma 

limpa, seno que se empuxa, se conduce ou se acompaña. 

 Ningún xogador en ningún momento de xogo pode tocar a rede con 

ningunha parte do corpo. 

 O xogador cometerá invasión se traspasa o campo contrario delimitado 

polas liñas do campo en algunha dimensión o con algunha parte do 

corpo (man no remate ou pé…) 

 Cando o balón toque o chan do campo propio, algunha parte do chan 

fóra do campo contrario ou as varillas da rede será punto para o equipo 

contrario. 

 Está permitido golpear ao balón en todo o que non sexa o campo 

contrario.  
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5. TÁCTICA DE XOGO. 

5.1. Postos dos xogadores.  

 A táctica é a faceta do xogo que se ocupa da disposición dos xogadores no 

campo e dos movementos que estos realizan para intentar anotar un punto 

en cada xogada. A táctica debe utilizarse aproveitando a técnica e 

respectando o reglamento.  

 Unha das características principais do xogo do voleibol é que todos os 

xogadores pasan por todas as posicións, a esto se lle chama 

universalidade. En xogadores profesionais os xogadores teñen 

especialización por postos específicos: xogadores rematadores, xogadores 

colocadores, líberos, defensas…  

- Colocador: É o encargado do segundo pase, é moi bo tácticamente e o 

cerebro do equipo. (Marca as xogadas é da os pases aos rematadores). 

(xeralmente ubicado en zona 3). 

- Rematador: É o encargado do terceiro pase, xeralmente é un xogador 

moi alto e bo na fase ofensiva. (Zonas 2 e 4). 

- Universal: xogador que fai as veces de colocador ou de rematador, moi 

polivalente. 

- Oposto: Xeralmente o mellor atacante, sitúase na posición de 

colocador, é bo rematador dende a zona de zagueiros. 

- Líbero: ó mellor receptor e defensor. As regras do xogo limitan as súas 

funcións no xogo. (Zagueiro, zona 6) 

 

En voleibol se presentan tres situacións tácticas que orixinan a a aparición 

de tres sistemas ou formas de realizar cada fase:  

- Sistemas de recepción para recibir o saque.  

- Sistemas ofensivos para organizar o ataque.  

- Sistemas de defensa para defender o ataque dos adversarios.  

 

5.2.1 SISTEMAS DE RECEPCIÓN.  

 A recepción é o primeiro elemento do xogo, é moi importante xa que 

dela depende a construcción do ataque con éxito, posto que si a 

recepción é defectuosa o balón non chegará ao colocador en condicións 
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idóneas para organizar un ataque eficaz. En iniciación para a recepción 

colocarémonos en “W” como indica a figura porque é a forma mais fácil 

de ocupar mais espazo. Outro sistema un pouco mais avanzado  de 

recepción é en semicírculo, en calquera dos dous o colocador está 

situado preto da rede, perpendicular a rede e non é o encargado de 

recibir o saque.   

  

 

O equipo que realiza o saque se coloca cos tres dianteiros pegados á rede 

(preparados para bloquear) 

 

5.2.2. SISTEMAS DE ATAQUE 

 É a foma en que se organiza o equipo para poder realizar un ataque 

eficaz. En iniciación xogaremos co colocador “a turno” é decir o 

xogador que na rotación esté na zona 3 será o  encargado de colocar 

aos rematadores (por zona 2 e 4).  

 

5.2.3. SISTEMAS DE DEFENSA.  

 É a forma de colocarse os xogadores cando un equipo contrario vai 

a realizar un ataque. O nome está determinado polo número de 

xogadores que componen cada liña da defensa. Así en todos os 

sistemas, na primera liña (a que está mais preto da rede) está 

composta por 3 xogadores, as que varían son a segunda e a tercera 

liña. 

 En iniciación xogaremos con sistema 3-1-2 para intentar cubrir a 

maior zona do campo. 

Outro sistema é o 3-2-1. 
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Para defender un remate con bloqueo ou unha finta colocarémonos 

dependendo se o bloqueo é realizado por un dous ou tres xogadores, o 

resto colocaranse en semicírculo, como indica o debuxo,   para defender 

a zona que quede fora do alcance do bloqueo (esta é a marcada polas 

liñas) e un xogador en segunda liña para defender as fintas.  

 

 

 

 

Lembra!! Os xogadores das mesmas características se colocarán na rotación 

en diagonal (p.ex.: xogador de 4 en diagonal con xogador de 1 para que en 

cada rotación haxa un xogador das mesmas características diante ou detrás 

segundo nos interese.) 
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6. VOLEI PRAIA 

 

 Unha variante moi atractiva do xogo do voleibol é o vóley Praia.    

En voley praia xogan 2 xogadores contra 2. Xógase na praia aunque en 

lugares onde non hai praia é frecuente que se xogue  en campos de 

area artificial ou en prazas de touros. O campo é lixeiramente máis 

pequeño 16 x 8 m. Non hai máis liñas que as catro que delimitan o 

rectángulo (non hai liña de 3 mt xa que non hai zagueiros). Realízanse 

colocando cintas flexibles fixadas á area.  

Os xogadores non teñen posición fixas pero sí debe respetarse a orde 

no saque. O equipo o forman exclusivamente os dous xogadores e un 

de eles actúa de capitán. Non hai cambios ni substitucións.  Xógase 

descalzo e con traxe de baño. 

Os partidos dispútanse ao mellor de tres sets, esto é, gaña o primeiro 

que vence dous. Cada set xógase a 21 puntos con dous de vantaxe, e o 

set decisivo, en caso de ser necesario o terceiro a 15 puntos con dous 

de vantaxe. Cada 7 puntos  (5 no terceiro set) prodúcese un cambio de 

campo. 

As normas xerais son as mesmas, pero sí hai algunha 

modificación coas normas dos toques, permítese que o balón toque 

varias partes do corpo no mesmo toque, unha certa retención do balón...  

Os dous xogadores xogan todo o partido e non hai posibilidade de 

cambio. É unha modalidade moi vistosa e divertida. Foi deporte de 

exhibición nos Xogos Olímpicos de Barcelona 1992 e  disputase de xeito 

oficial dende os Xogos Olímpicos de verán en Atlanta no ano 1996.  
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7. VOLEIBOL SENTADO 

 

 Outra modalidade do voleibol é o voleibol sentado. É unha variedade 

do voleibol para atletas con algunha discapacidade. A súa vistosidade e 

consiguiente popularidade, é comparable coas do voleibol e o vóley 

playa. Nesta modalidade, o campo é máis pequeno: 

 

- 10 m de largo e 6 m de ancho. 

- A liña de ataque se adianta a 2 m da rede. 

- A altura da rede é menor: 1,15 para homes e 1,05 mulleres. 

 

 

    

  


