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 Activitatea Comisiei Centrale de Observatori de la ultima Adunare generală şi până în prezent, s-a 

desfăşurat respectând atribuţiile stabilite precis prin Statutul Federaţie Române de Volei, într-o componenţă 

următoare: 

 Preşedinte – Sorin Macavei 

 Secretar - Ovidiu Florea 

 Membrii - Ioanovici Mihai, Pausescu Marian 

 Reprezentant al federaţiei – Costel Ispas. 

Urmând linia deschisă  în anii precedenţi, principala activitate a Comisiei Centrale a Observatorilor 

(C.C.O.) a fost asigurarea programării observatorilor la meciurile din Campionatele Naţionale si respectiv 

Cupa României. Principalele criterii care au stat la baza programării au fost cadrul specific fiecărui joc, 

respectiv calităţile observatorului propus. Procedând in acest mod am urmărit ca toate meciurile sa se 

desfăşoare in cele mai bune condiţii. 

Programarea observatorilor pentru o etapă a urmărit o linie bine stabilită de Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Observatorilor şi anume a urmarit pe baza desfăşurătorului, programarea 

observatorilor (pentru asigurarea unei echităţi) pentru fiecare etapă, supuse apoi aprobării secretarului general 

al F.R. Volei. 

În fiecare marți, comisia s-a întrunit având ca scop şi analiza rapoartelor observatorilor sosite după 

fiecare joc urmând apoi să fie clasificate. Au fost evaluate si apreciate datele culese de la observatori, in 

timpul desfasurarii jocului la care a fost delegat, si a anlizat relatia dintre acestea si notele acordate arbitrilor, 

jucatorilor si organizatorilor. 

Au fost înregistrate toate rapoartele pe fiecare observator, având ca scop o evaluare, pe baza 

respectării sarcinilor stabilite prin regulamentul observatorului. Fiecare membru al comisiei a avut sarcini 

precise de realizat, pentru a putea analiza rapoartele respective. 

Pentru a putea implini dezideratul menţionat, s-au parcurs o serie de activităţi, începand cu 

consfătuirea organizată la Piatra Neamț în septembrie 2012 unde la conferinţă, au fost invitaţi toţi 

observatorii care, în prealabil, au fost aprobaţi de către conducerea F.R.Volei. Din programul 

acestei conferinţe, ce a avut drept scop nu numai întrunirea dar şi verificarea cunoştinţelor 

protenţialilor observatori, merită menţionat faptul că din dorinţa creşterii uniformităţii aprecierii în aspectele 

de arbitraj, probleme tehnice care au fost discutate în secţiunea organizată în comun cu 

Comisa Centrala a Arbitrilor. 

Toate aceste nu au făcut decât să ducă la o creştere a valorii şi competenţei tuturor observatorilor pe 

parcursul jocurilor din cadrul campionatului. 

 

 

Preşedinte 

Sorin MACAVEI  


