
Reguli de joc FIVB adaptate Campionatului intern 

Definitii: 

Inlocuire de jucatori: actiunea prin care un jucator, altul decat LIBERO sau 

inlocuitorul sau, dupa ce a fost inregistrat de catre scorer, intra in joc pentru a ocupa 
pozitia unui alt jucator care trebuie sa paraseasca terenul in acel moment. Inlocuirea 
trebuie autorizata de catre arbitru. 
Schimbare cu LIBERO-ul: actiunea prin care un LIBERO intra in teren in locul unui 
jucator aflat in zona de aparare sau reintrarea in teren a jucatorului in locul LIBERO-ului. 
Substituire de LIBERO: actiunea prin care LIBERO-ul aflat in teren iese afara si in 
locul sau intra LIBERO-ul care nu este in joc in acel moment. 
Desemnarea de LIBERO: actiunea prin care, la inceputul meciului, antrenorul 
nominalizeaza unul sau doi jucatori pentru a fi LIBERO. Scorerul inregistreaza aceasta 
nominalizare in foaia de arbitraj. 
Redesemnarea unui LIBERO: actiunea prin care antrenorul solicita nominalizarea 
unui alt LIBERO dintre jucatorii care nu se afla in teren in momentul respectiv in cazuri 
specifice de accidentare sau imbolnavire a LIBERO-ului.  
Faza de joc finalizata: este considerata a fi succesiunea de actiuni de joc care are ca 
rezultat castigarea unui punct de catre una dintre echipe. 

 

4.1 COMPONENTA ECHIPEI 

4.1.1 O echipă poate fi compusă din maximum 12 jucători, un antrenor, un 
antrenor secund, un preparator fizic (maseur) şi un medic. 
Daca o echipa are in componenta sa 12 jucatori, la acel meci doi dintre acestia 

pot fi (dar nu este obligatoriu) inregistrati in foaia de arbitraj ca LIBERO. Astfel o 

echipa poate avea: 

 12 jucatori obisnuiti + 0 LIBERO = 12 jucatori 

 11 jucatori obisnuiti + 1 LIBERO = 12 jucatori 

 10 jucatori obisnuiti + 2 LIBERO = 12 jucatori 

Daca antrenorul unei echipe doreste folosirea a doi LIBERO atunci arbitrul scorer 

trebuie sa inregistreze, la solicitarea sa, la inceputul meciului numele si numerele 

celor doi LIBERO in foaia de arbitraj. El trebuie sa imparta rubrica destinata 

LIBERO-ului acelei echipe in doua casute. 

Daca o echipa are in componenta sa mai putin de 12 jucatori ea nu poate 

inregistra in foaia de arbitraj decat maxim un LIBERO. 

 



15. ÎNTRERUPERI DE JOC REGULAMENTARE 

Întreruperile de joc regulamentare sunt TIMPII DE ODIHNĂ şi ÎNLOCUIRILE 
DE JUCĂTORI. 
O intrerupere de joc este timpul scurs de la finalizarea unei faze de joc si pana la fluierul 
primului arbitru pentru autorizarea urmatorului serviciu. 
Schimbarile si substituirle care il privesc pe LIBERO trebuie sa se realizeze fara a se 
intrerupe efectiv jocul. 
 

15.1 NUMĂR DE ÎNTRERUPERI REGULAMENTARE 
Fiecare echipă are dreptul sa ceara un numar de maxim doi timpi de 

odihnă şi şase înlocuiri de jucători într-un set. 

Intre doua solicitari de intrerupere a jocului pentru inlocuiri trebuie sa se fi 

disputat o faza de joc finalizata. 

19. JUCĂTORUL “LIBERO” 

19.1 DESEMNAREA LIBERO-ULUI 

19.1.1 Fiecare echipa are dreptul sa desemneze din lista jucatorilor cel 
mult doi (2) jucatori specializati in aparare numiti “LIBERO”. Antrenorului i 
se permite sa desemneze doi LIBERO numai daca pe foaia de arbitraj sunt 
trecuti 12 jucatori (inclusiv LIBERO-ul). 
19.1.2 Toti jucatorii LIBERO trebuie să fie înregistrati în foaia de arbitraj 
înainte de începerea meciului într-o rubrică specială rezervata pentru 
aceastia. 
19.1.3 Un LIBERO desemnat de catre antrenor inainte de inceputul 
meciului va fi LIBERO titular. Daca exista un al doilea LIBERO acesta va 
activa ca LIBERO de rezerva. Nu este obligatoriu ca LIBERO-ul titular sa 
intre primul in joc. 
19.1.4 Un jucator nu poate fi nici capitan de echipa, nici capitan in joc 
atat timp cat activeaza ca LIBERO. 

 
19.2 ECHIPAMENTUL 
Jucatorul(ii) LIBERO trebuie să poarte un echipament (sau o vesta pentru un 
LIBERO redesemnat) in care cel putin tricoul sa aiba culoare diferită şi 
contrastantă faţă de coechipieri. Echipamentul jucatorului(ilor) LIBERO poate 
avea un design diferit dar el trebuie numerotat la fel ca si al celorlalti coechipieri. 
In campionatul intern ambii jucatori LIBERO ai aceleiasi echipe trebuie sa poarte 
acelasi fel de echipament de joc (dar diferit de ceilalti jucatori ai echipei) avand 
pe el numerele proprii. 

 
 
 
 



19.3 ACŢIUNI DE JOC CARE IMPLICA LIBERO-UL 
19.3.1 Actiuni de joc 
 

19.3.1.1 LIBERO-ului i se permite să schimbe cu oricare din 
jucătorii din linia a doua. 
19.3.1.2 Lui i se permite sa acţioneze numai ca jucător în linia a 
doua şi nu i se permite să execute un atac efectiv din oricare parte 
a suprafeţei de joc (incluzand terenul de joc si zona libera) dacă în 
momentul contactului cu mingea aceasta este în întregime mai sus 
decât marginea superioară a fileului. 
19.3.1.3 Lui nu i se permite sa serveasca, sa blocheze sau sa 
efectueze o tentativă de blocaj. 
19.3.1.4 Unui jucător nu i se permite sa execute un atac efectiv 
dacă, în momentul contactului cu mingea, aceasta este în întregime 
mai sus decât marginea superioară a fileului şi provine dintr-un pas 
in degete de sus al unui LIBERO aflat în propria zona de atac. 
Mingea poate fi atacată fara restrictii, dacă LIBERO-ul execută 
acelaşi procedeu aflandu-se în afara zonei sale de atac. 
 

19.3.2 Schimbarea/substituirea jucătorilor de catre LIBERO. 
 

19.3.2.1 Schimbarile/substituirile efectuate cu un LIBERO nu sunt 
considerate înlocuiri regulamentare. 
Ele sunt nelimitate ca număr, dar trebuie să existe o fază de joc 
finalizata între două schimbari/substituiri cu LIBERO-ul (daca nu 
exista o accidentare/imbolnavire sau o rotatie efectuata ca urmare a 
unei penalizari). 
LIBERO-ului i se permite sa fie schimbat doar cu jucătorul care a 
fost schimbat cu el. 
LIBERO-ului i se permite sa fie substituit doar cu un alt LIBERO. In 
teren nu trebuie permisa prezenta a doi LIBERO in acelasi timp. 
19.3.2.2 Schimbarile/substituirile trebuie sa fie efectuate cand 
mingea este afara din joc si inainte de fluierul arbitrului pentru 
autorizarea serviciului. 
La începutul fiecărui set LIBERO-ului nu i se permite sa intre in 
teren pana cand cel de-al doilea arbitru nu verifica fisa cu pozitia 
initiala a echipei. 
19.3.2.3 O schimbare/substituire a LIBERO-ului realizata dupa 
fluierul arbitrului de autorizare a serviciului, dar inainte de lovitura 
jucatorului de la serviciu, nu trebuie sa fie respinsa, dar trebuie sa 
reprezinte obiectul unei avertizari verbale dupa terminarea fazei de 
joc. 
Repetarea schimbarilor efectuate cu intarziere va avea ca efect 
intreruperea imediata a jocului urmata de o sanctiune pentru 
intarziere. 



Echipa ce urmeaza a servi va fi determinata de rezultatul 
aplicarii sanctiunii pentru intarziere. 
19.3.2.4 LIBERO-ul sau jucatorul cu care acesta il 
schimba/substituie are voie sa intre şi sa iasa din teren numai prin 
zona de schimbare a LIBERO-ului. 
19.3.2.5 Consecintele unei schimbari neregulamentare a LIBERO-
ului sunt aceleasi precum cele ale unei greseli de rotatie. 

 
19.3.3 Redesemnarea unui nou LIBERO 

 
19.3.3.1 Antrenorul are dreptul sa substituie, oricand in timpul 
meciului, LIBERO-ul titular cu LIBERO-ul de rezerva indiferent de 
motiv dar numai dupa ce s-a disputant o faza de joc finalizata. 
Substituirile cu LIBERO nu se inregistreaza in foaia de arbitraj. 
Daca o echipa foloseste doi LIBERO si unul din ei se accidenteaza 
sau se imbolnaveste echipa poate folosi doar un singur LIBERO ea 
neavand dreptul sa redesemneze alt LIBERO. Redesemnarea se 
poate face numai in cazurile cand: 
a) ambii LIBERO trecuti pe foaia de arbitraj se accidenteaza sau se 

imbolnavesc sau 
b) un LIBERO este descalificat iar celalalt se accidenteaza sau se 

imbolnaveste. 
Daca echipa are inregistrat in foaia de arbitraj un singur LIBERO si 
acesta se accidenteaza atunci antrenorul poate redesemna ca 
LIBERO oricare dintre jucatorii care nu sunt in teren in momentul 
redesemnarii. Daca si LIBERO-ul redesemnat se accidenteaza 
atunci antrenorul poate redesemna un alt LIBERO dintre jucatorii 
care nu sunt in teren in momentul redesemnarii cu specificatia ca 
LIBERO-ul initial desemnat in foaia de arbitraj nu poate reintra in 
teren. 
Capitanul de echipa poate renunta la toate drepturile sale pentru a 
fi redesemnat ca LIBERO, daca acest lucru va fi cerut de catre 
antrenor. 
Redesemnarile datorate accidentarii sau imbolnavirii LIBERO-ului 
titular (sau rezerva) ori ale celui redesemnat nu se insumeaza ca 
inlocuiri de jucatori. 
Daca un LIBERO este eliminat sau descalificat atunci el poate fi 
substituit imediat cu celalalt LIBERO. Daca echipa are un singur 
LIBERO inregistrat atunci ea va juca fara LIBERO pe tot timpul 
sanctiunii. Daca ambii LIBERO inregistrati in foaia de arbitraj sunt 
eliminati sau descalificati atunci echipa va juca fara LIBERO pe tot 
timpul sanctiunii. 
19.3.3.2 Redesemnarea unui LIBERO trebuie inregistrata de catre 
scorer in rubrica “Observatii”. 
 



COMENTARII LAMURITOARE (speram) PENTRU JOCUL CU DOI LIBERO 
 
 

1. Amandoi jucatorii LIBERO trebuie sa poarte echipament identic ca design si 
culoare dar contrastant fata de ceilalti jucatori obisnuiti. Trebuie sa aibe numere 
pe echipament 

2. In orice actiune care implica o schimbare cu LIBERO: 
a) un jucator obisnuit al liniei a II-a aflat in teren poate fi schimbat cu oricare 

dintre cei doi LIBERO (cu conditia ca in teren sa nu se mai afle un alt LIBERO) 
b) un LIBERO aflat in teren poate fi schimbat cu jucatorul schimbat de el  

sau 
c) substituit cu celalalt LIBERO. 

3. Intre două schimbari/substituiri cu LIBERO-ul trebuie să existe o fază de joc 
finalizata (cu conditia sa nu existe o accidentare/imbolnavire sau o rotatie 
efectuata ca urmare a unei penalizari). 

4. Prin redesemnare un jucator obisnuit devine, pentru restul jocului, noul LIBERO 
in locul celui vechi accidentat sau bolnav. 

O redesemnare este permisa la cererea antrenorului doar daca : 
a) ambii LIBERO sunt accidentati sau bolnavi; 
b) un LIBERO este accidentat sau bolnav si celalalt este descalificat (nu 

conteaza ordinea in care se petrec actiunile) 
In toate celelalte cazuri de accidentare, imbolnavire, eliminare sau 
descalificare a unuia sau a ambilor LIBERO echipa trebuie sa continue 
jocul fara LIBERO sau doar cu unul. 

5. LIBERO-ul accidentat sau bolnav poate reintra in joc atata timp cat nu s-a realizat 
o redesemnare. Dupa redesemnare nici un libero initial inregistrat nu mai are 
dreptul sa joace. 


