
REGLAMENT DE PICKLEBALL 

Guanyar un partit:
• Guanya el primer a obtenir 11 punts amb un marge mínim de 2 punts sobre el seu oponent. Per exemple, 

si tots dos estan empatats a 10 punts, el joc continua fins que un dels dos aconsegueixi un avantatge de 
2 punts. 

La puntuació:
• Els punts s’obtenen només en el servei i ocorren quan falla l’oponent (falla en retornar la pilota, la retorna 

fora de pista, etc.). 

El servei: 
• Colpeig baix: La pilota es treu des de baix sense botar-la. El braç ha d’estar en moviment en forma d’arc 

ascendent i el cap de la pala ha d’estar per sota de la nina quan de la pilota.
• El servei ha de passar per sobre de la xarxa i de la línia de no-volea i botar en la pista de servei de l’opo-

nent en posició diagonal.
•Només hi ha un servei. No hi ha un segon tregui com en el tennis.
• El que serveix continua el servei, alternant les pistes de servei fins que falli.

Regles especials: 
1. Regla de doble pot: Després del servei, és necessari deixar botar la pilota abans de retornar-la a l’altre 

costat de la pista. És a dir, qui rep el servei només pot retornar la pilota després que hagi tocat el sòl. I a 
més, qui ha tret només pot retornar novament la resta després que la pilota faci contacte amb el sòl. A 
partir d’aquestes dues restes restringits (la regla de “doble pot”), està permès jugar amb volees sense res-
triccions. 

2. La Zona de No-Volea: El jugador no pot efectuar una volea estant dins de la zona de no- volea. És una 
falta si, durant o després de la volea de la pilota, un jugador toca la línia/zona de no-volea. El jugador sí 
que pot retornar la pilota en la zona de no-volea si la pilota ja s’ha botat, és a dir, amb la condició que no 
sigui una volea. 

•Definició de “Volea”: Colpejar la pilota en l’aire durant un punt abans que la pilota hagi botat en la 
pista. 
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