
 

ACTIVITATEA ARBITRILOR DE VOLEI ROMANI IN ANUL COMPETITIONAL  
                                                          2012 - 2013 
  

          CCA  a functionat si in anul competitional 2012 –2013 in componenta CotoantaAngelus    –

presedinte,Fortu Oana – activitate internationala si relatii comisii judetene,Lungu Silvian , Mataizer 

Alin si Nastase Lucian- activitate tehnica si regulament sinteza observari,statistica,Stoica Bogdan si 

Cristea Cristian-disciplina, relatie comisii judetene, Dumitrescu Mihai – Management arbitri.   

  

 

  

  

  

            OBIECTIVE PROPUSE   raportate la REALIZARI ,   

  

A.      LOTURI, PROMOVARI 
  

        OBIECTIVE 

O politica de promovare si nominalizare in lotul divizionar  , atenta si responsabila ,asigurand baza de 

selectie pentru un lot divizionar valoros. 

Promovarea in lotul divizionar a unor arbitri tineri ,in special din judetele nereprezentate sau slab 

reprezentate  in arbitraj, insa cu o puternica activitate la nivel competitional  si reactivarea unor colegii 

judetene pentru organizarea unor scoli de arbitri in special in: Brasov, Pitesti, Dolj,Suceava,Constanta. 

O selectie atenta la promovare a  unor arbitri tineri   valorosi si delegarea lor in tandem cu arbitri 

internationali sau de valoare ,folositi in dubla calitate de arbitru si observatori. 

Promovarea in campionatele interne a  unor arbitri tineri (pana in 25-30 ani)  pentru participarea la 

cursurile de arbitri internationali (2 - 3 arbitri). 

  

      REALIZARI 

 In prezent structura lotului divizionar arata astfel:194 in lotul divizionar si 10 pentru intrare in lot. 

Analizand politica noastra din ultimii ani,de crestere a bazei de selectie si stabilizare a lotului 

divizionar,  in jur de 200 arbitri anual ,consideram ca ea da roade ca numar de arbitri dar stam mai 

putin bine la calitatea prestatiei acestora. 

Cresterea numerica a lotului divizionar este in parte  realizata dar, se va continua cu o pregatire 

teoretica cit mai intense si performanta. 

B.DELEGARI 
  

OBIECTIVE 

          Criteriul de baza in delegarea arbitrilor sa fie ,, valoarea,, constatata in momentul delegarilor si 

in baza clasificarii rezultate din  formarea lotului divizionar. 

          Practic ,deciziile  , in baza  carora se vor efectua delegarile la divizile A1, A2, juniori-turnee 

finale etc -inclusiv conditionarile-  sa aiba in vedere: 

           - observatiile si notatiile observatorilor in anul competitional precedent    sau in cel in   

               desfasurare; 

           - propriile observatii ale CCA si ale delegatilor sai; 

           - corelarea valorii jocului cu valoarea arbitrului si prestatiile sale recente  ;  

           - experienta acumulata si notorietatea; 

           - valorificarea informatiilor privind  insatisfactiile punctuale ale unor echipe la adresa unor 

arbitri.  



       

   

 

REALIZARI 

  

         Valoarea a constituit criteriul de baza in formarea lotului divizionar si delegarea arbitrilor ,si care 

a asigurat in general desfasurarea meciurilor cu arbitraje competente care sa-i satisfaca pe competitori  

si spectator. 

        S-a avut permanent in vedere de catre comisia de delegari : 

             - cunoasterea intr-un timp real a informatiilor din rapoartele recente ale observatorilor; 

             - corelarea valorii meciului-presupusa –cu valoarea   brigazii de arbitri; 

             - asigurarea meciurilor cu brigazi de arbitri in forma la acea data; 

             - evitarea  formarii unor ,,arbitri de casa; 

             -cunoasterea in detaliu a prestatiilor anterioare si eventuale insatisfactii create competitorilor,  

 in vederea evitarii unei presiuni subiective asupra brigazii de arbitri; 

             - asigurarea numarului de jocuri pentru arbitrii in perioda de testare; 

             - folosirea delegarii asistate, respectiv un  arbitru valoros, langa un altul aflat in faza de 

promovare; 

             - realizarea, pe cat posibil, a unei echilibru cantitativ in cadrul unei grupe  valorice de arbitri; 

              -respectarea principiului distantei de maxim 300 km la diviziile  inferioare. 

  

S-a elaborat  un sistem informatic de management al arbitrajului in volei.  

Un rol important in activitatea de delegare si monitorizare a arbitrilor in anul competitional trecut l-a 

jucat noul  raport de observare .   

 Analiza complexa facuta cu profesionalism de majoritatea observatorilor a permis   CCA  

personalizarea arbitrilor si   departajarea lor,  in   directionarea carierei, cu mai multa obiectivitate.   

Participarea la activitatea de observare a unor fosti arbitri de valoare locali,  angrenati de CCA in 

activitatea de obsevatori oficiali. 

Anual, fiecare arbitru primeste informatii   personalizate continand    propria prestatie, atat cantativa 

cat si calitativa,  meciurile arbitrate, nivelul competitiei, notele obtinute de la observatori,detalii 

privind numarul deciziilor eronate si caracterul lor  care au determinat notarea corespunzatoare.   

  

  

C.      INSTRUIRE PENTRU CRESTEREA CALITATII ARBITRAJELOR 
         OBIECTIVE 

Organizarea unor intalniri  anuale cu componentii lotului divizionar pentru informare, instruire si 

testare , punandu-se accent pe pregatirea teoretica si practica.   

Organizarea pe zone geografice ( max20-30 arbitri) a unor seminare tematice  , cu  scopul 

uniformizarii arbitrajelor la toate nivelele competitionale precum si identificarea nivelului de pregatire 

zonal. 

Organizarea   pentru arbitrii internationali si potentialii candidati a  unor seminare tematice,cu 

participarea unor membri ai comisiei europene sau internationale de arbitri . 

 

 

 



 

          REALIZARI 

 

                 In anul 2013 s-a organizat la Piatra Neamt in luna septembrie Consfatuirea Anuala a 

arbitrilor de volei impreuna cu Comisia de Observatori , consfatuire la care s-a incercat sa se ajunga la 

un consens in evaluarea arbitrajelor cu rapoartele observatorilor.Multumim pe aceasta cale AJV-ului 

P.Neamt si  Colegiului de Arbitri Neamt pentru sprijinul acordat. O alta problema a fost si este 

modalitatea de plata a prestatiilor efectuate de arbitri mai ales la junior,cadeti etc. Se va cauta o 

modalitate de plata sub forma unui barem unic diferentiat pe categorii si distante,propunere ce va fi 

adusa la cunostinta Comitetului Director in cel mai scurt timp. 

                 Pentru anul 2013 C.C.Arbitri va organiza la Craiova ,cu ocazia competitiei “Liga 

Europeana”, un seminar cu toti arbitri divizionari.Se va organiza o vizionare a jocurilor programate cu 

aceasta ocazie dupa care se va face o expunere teoretica a noilor reguli ce se vor aplica in Campionatul 

2013/2014.In luna septembrie se va organiza testarea teoretica a arbitrilor , testare care se va face pe 

zone geografice. 

  

D.    ACTIVITATE INTERNATIONALA 
  

OBIECTIVE 

Imbunatatirea calitatii prestatiilor arbitrilor romani, reliefate prin cresterea numarului de meciuri 

internationale desemnate de CEV si FIVB. 

Promovarea a unui numar sporit de arbitri romani in grupele superioare ale arbitrajului European si 

mondial(4-6). 

Participarea membrilor CCA la evenimentele internationale de formare si instruire a arbitrilor-

seminare,conferinte,etc. 

  

 REALIZARI 

 

    Avem in acest moment 6 arbitri in primele doua grupe valorice :Zaharescu.Lungu, Marin,Nastase, 

Mateizer,Niculescu drept pentru care toti au primit programari in Liga Campionilor.Deasemenea au 

mai fost promovati din grupa a 3 a in gropa a2 a inca doi arbitri, Paul Szabo si Stoica Bogdan.          

Speram ca prin cooptarea d-rei Sarb Oana in Comisia de Arbitri a CEV-ului , promovarea si imaginea 

arbitrajului romanesc va creste substantial. 

    Avem la ora actuala  16 arbitri internationali si 5 candidati care vor fi promovati in cel mai scurt 

timp. In competitiile FIVB avem pentru moment angrenati 2 arbitri pentru World League si alte 2 

arbitre in Grand Prix.  

 
  
       

 


