
III. SANCTIONAREA SPORTIVILOR 

Art.8 . Sportivii legitimati care se vor prezenta la jocurile oficiale (sau competitii amicale 

organizate cu arbitri) în tinuta si echipati neregulamentar , vor fi sanctionati dupa cum 

urmeaza: 

•  avertisment; 

•  amenzi;      20 euro 

•  suspendare -1-4 etape.  

Art.9 . Nerespectarea normelor F.R.Volei privind intrarea si iesirea ordonata la începutul 

si sfârsitul jocului (setului) va determina sanctionarea capitanului de echipa si a jucatorilor 

vinovati, dupa cum urmeaza: 

•  avertisment;  

•  amenzi;     20 euro 

•  suspendarea de la 1-2 etape.  

Art.10 . Neprezentarea sportivilor unei echipe la salutul final dupa terminarea jocului va 

determina aplicarea de sanctiuni celor vinovati si capitanului de echipa, dupa cum urmeaza:  

•  avertisment;  

•  amenzi;      20 euro 

•  suspendarea de la 1-3 etape.  

Art.11 . Sportivii care vor avea abateri de la normele eticii sportive în relatiile cu adversarii 

sau coechipierii sai înaintea, în timpul jocului si dupa terminarea unui joc oficial (sau 

amical cu public) se vor sanctiona dupa cum urmeaza:  

•  avertisment;  

•  amenzi;      50 euro 

•  suspendare de la 1 etapa pâna la 2 luni;  

•  suspendare de la 2-4 luni;  

•  suspendare de la 4-12 luni.  

Art.12 . Sportivii care se vor abate de la normele eticii sportive în relatiile cu arbitrii, 

organele federale sau a publicului spectator, înaintea, în timpul si dupa terminarea jocului, 

se vor sanctiona dupa cum urmeaza: 

•  amenda;       100 euro 

•  suspendarea de la 2 etape la 6 luni;  

•  suspendarea de la 1-2 ani;  

•  excludere.  

Art.13 . Sportivii care prin comportarea lor vor provoca scandaluri înainte, în timpul sau 

dupa terminarea jocului, în afara terenului sportiv, în localurile publice etc., se vor 

sanctiona dupa cum urmeaza:  

•  suspendare de la 3 luni la un an;  

•  suspendare de la 1-2 ani; 

•  excludere.  



Art.14 . Sportivii care vor fi gasiti de catre Comisia Centrala de Competitii ca au semnat 

doua acorduri la Cluburi Sportive diferite , se vor sanctiona cu suspendare 1 an.  

Art.15 . Sportivii care vor lua parte la jocurile oficiale în stare de suspendare , vor fi 

sanctionati cu:  

•  suspendare dubla fata de cea anterioara;  

•  excludere din competitie;  

•  suspendare pâna la 2 ani.  

Art.16 . Sportivul dovedit a participa la jocurile oficiale prin substituire, ca si capitanul 

echipei în cauza vor fi sanctionati dupa cum urmeaza:  

•  amenzi;        500 euro 

•  suspendare de la 2-4 luni;  

•  suspendare de la 4-8 luni;  

•  suspendare de la 8-12 luni.  

Art.17 . Sportivii ce sunt legitimati si care vor participa la jocurile publice oficiale sau 

amicale pentru alte echipe , vor fi sanctionati cu: 

•  amenzi;          500 euro 

•  suspendarea de la 2-6 luni;  

•  suspendarea de la 6 luni la 2 ani.  

IV. SANCTIUNI PENTRU SPORTIVII LOTURILOR NATIONALE 

Art.20.(1) Sportivii în perioada activitatii de orice natura la loturile reprezentative, sunt supusi 

prevederilor Regulamentului de fata competenta în prima instanta revenind Comisiei centrale de 

disciplina.  

(2) De asemenea în acesta perioada pentru abateri disciplinare, sportivii se vor sanctiona dupa 

cum urmeaza:  

a). întârziere nemotivata la actiunile lotului - avertisment;  

b). absenta nemotivata de la 1-3 zile : suspendarea 1-4 etape în campionatul intern;  

c). absenta nemotivata de la 4-10 zile : suspendare 4-6 etape si retragerea indemnizatiei pe 3 

luni;  

d). absenta nemotivata de la 11-20 zile sau mai multe : retragerea indemnizatiei pe un an, 

suspendarea pe un an competitional nou sau amenzi;     200 euro 

Pentru absentele nemotivate la activitatile lotului sau în cantonamente sportivii vor achita 

contravaloarea zilelor de cantonament la care au absentat nemotivat. Echipa tehnica de 

coordonare a respectivului lot va înainta FRV un raport cuprinzând toate detaliile privind 

abaterile disciplinare precum si a sumelor de recuperat.  

RECIDIVA la lit.a)-d) se sanctioneaza cu dublarea pedepsei.  

e). întârzierea la antrenamentele lotului : avertisment sau amenda.  20 euro 

f). nerespectarea programului de antrenamente si administrativ: avertisment sau amenda.  

RECIDIVA la lit.d)-e): suspendare 1-2 etape.  

g) manifestari necorespunzatoare, abateri de la normele eticii sportive : suspendare 1-4 

etape sau amenzi;     100 euro 

RECIDIVA : suspendarea pe 2-8 etape si retragerea indemnizatiei pe 3 luni;  



h) lipsa de interes în pregatire : suspendare pe 1-4 etape sau amenda;    100 euro 

RECIDIVA : suspendare pe 2-8 etape si retragerea indemnizatiei pe 3 luni.  

i) parasirea nemotivata a lotului : suspendare pâna la finalul campionatului, suspendare 1 an 

calendaristic sau amenda;     1000 euro 

RECIDIVA : suspendarea pe 2 ani si excluderea din lot.  

j) nerespectarea antrenorului si a indicatiilor acestuia se sanctioneaza cu: suspendare pe 2-4 

etape si retragerea indemnizatiei pe acest interval;  

k) lipsa de respect fata de persoanele oficiale prin manifestarile reprobabile : suspendare 2-4 

etape si retragerea indemnizatiei pe acest interval;  

RECIDIVA la lit.j) –k): suspendare pe 8 etape si retragerea indemnizatiei pe acest interval.  

(3) Sportivii din loturile reprezentative care nu predau echipamantul si materialul sportiv 

ce le-au avut în dotare, la data fixata, se sanctioneaza dupa cum urmeaza :  

a) întârzierea predarii pâna la 48 de ore – avertisment sau amenda între 5-10 Euro;  

b) întârzierea predarii de 48 ore pâna la 5 zile: suspendare 2 etape;  

c) pentru întârziere mai mare de 5 zile - suspendarea pâna la predarea sau achitarea contravalorii 

echipamentului si/sau o amenda egala cu contravaloarea acestui 

V. SANCTIUNI PENTRU MEMBRII SECTIILOR DE VOLEI, 

CONDUCATORI, ALTE PERSOANE OFICIALE, ANTRENORI, MEDICI, 

etc. 

Art.21. Pentru nerespectarea locului oficial ori pe banca de rezerve : 

a) avertisment;  

b) amenda;         100 euro 

c) suspendare pe 1-3 etape;  

d) suspendare pe 3-6 etape.  

RECIDIVA la lit.a)-d) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se 

poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.  

Art.22 . Pentru proteste la deciziile arbitrilor, pentru comportari nesportive care duc la 

instigarea publicului spectator precum si pentru comportamente care genereaza stari 

conflictuale între galerii sau între galerii si oficiali soldate cu loviri sau alte violente :  

a) avertisment;  

b) amenzi;          700 euro 

c) suspendare pe 2-4 etape;  

d) suspendare pe 4-8 etape;  

RECIDIVA la lit. a)-d) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se 

poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.  

Art.23 . Pentru injurii aduse arbitrilor, precum si pentru amenintarea acestora înainte, în 

timpul si dupa terminarea jocului :  

a) amendă.  1500 euro 

b) suspendare 1 luna;  

c) suspendare 2-3 luni; 

d) suspendare 3-6 luni.  



RECIDIVA la lit.a)-c) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau se 

poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.  

Art.24 . Pentru lovirea sau alte violente asupra arbitrului înainte, în timpul si dupa 

terminarea jocului :  

a) amendă.    5000 euro 

b)  suspendare 6 luni la 1 an;  

c)  suspendare 1-2 ani;  

d)  excludere din activitatea voleibalistica. 

RECIDIVA la lit.a)-c) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata 

sau se poate aplica o pedeapsa pâna la excluderea din activitatea voleibalistica.  

Art.25 . (1) Pentru retragerea echipei de pe teren în timpul jocului, pentru manifestare de 

pasivitate fata de o asemenea comportare a echipei, precum si pentru nerespectarea 

hotarârilor arbitrilor :  

a) amenda. 3000 euro 

b) suspendare 2-4 etape;  

c) suspendare 1-3 luni;  

d) suspendare 3-6 luni;  

(2) Pedepsele de la lit. b)-c) sunt alternative cu amenda.  

(3) RECIDIVA la lit. a)-d) se poate aplica pedeapsa urmatoare, o pedeapsa gradual ridicata sau 

se poate aplica o pedeapsa pâna la dublul primei pedepse.  

Art.30 . (1) Persoane oficiale, conducatori, arbitrii, membrii sectiilor de volei, medici, maseurii, 

în afara sanctiunilor prevazute la art.3 si a prezentului titlu, atunci când în calitate oficiala 

însotesc o echipa reprezentativa sau de club la jocuri, turnee, tabere, cantonamente, în tara si în 

strainatate si comit abateri, se considera circumstanta agravanta si se sanctioneaza prin cumul cu 

pedeapsa pentru abaterea savârsita cu:  

a) întârziere: avertisment, amenda;         100 euro 

b) lipsa nemotivata 1-3 zile: interzicerea de a mai face parte din delegatie, pentru actiunea 

respectiva si amenda;      500 euro 

c) neprezentare: se ia dreptul de a mai conduce sau face parte dintr-o delegatie, în tara sau 

strainatate, pe 1 an si amenda. 1000 euro 

Art.31 (1) Pentru nerespectarea uneia din obligatiile prevazute în art.15 din Statutul F.R.Volei 

membrii, oficialii acestora sau ai FRV se sanctioneaza de catre Consiliul Director cu suspendare 

de la 6 luni la 1 an sau amenda. 1000 euro 

(2) Pentru cazuri de abateri repetate sau concurente Comisia de Disciplina poate pronunta 

interdictii referitoare la activitatea membrilor, a oficialilor acestora sau ai FRV.  

(3) Pentru abateri grave si repetate oficialii membrilor sau ai FRV pot fi exclusi din activitatea 

voleibalistica de catre Comisia de Disciplina a FRVolei. 

VI. SANCTIUNI PENTRU ANTRENORI 



Art.32.(1) Antrenorii se sanctioneaza pentru abateri disciplinare în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament precum si în cazuri de nerespectare cu intentie a obligatiilor din 

regulamentului antrenorilor.  

(2) De asemenea antrenorii se sanctioneaza pentru abaterile urmatoare:  

•  absenta nemotivata la actiunile Comisiei Municipale sau judetene de volei si a colegiului 

de antrenori : suspendare 1 etapa; amenda.     50 euro 

•  absenta nemotivata la sedintele teoretice si practice ale colegiului judetean de antrenori : 

suspendare pe 2 etape; amenda.         50 euro        

•  absente nemotivate repetate la actiunile comisiei sau colegiului de antrenori : suspendare 

pe 8 etape; amenda.          50 euro        

RECIDIVA: sanctiunile se dubleaza.  

d) lipsa totala de activitate : suspendare pe 1 an.  

(3) Antrenorul care nu ia parte la actiunile sau cursurile teoretice si practice organizate de 

F.R.Volei si colegiul central al antrenorilor, se sanctioneaza cu:  

a) avertisment;  

b) amenda contravaloarea a 1-5 etape;    500 euro 

c) suspendare pe 1-3 luni;  

d) suspendare pe 3-6 luni;  

(4) Antrenorii în timpul jocurilor sau turneelor interne sau internationale se sanctioneaza 

conform prevederilor Titlului V.  

VII. SANCTIUNI PENTRU ANTRENORII LOTURILOR NATIONALE 

Art. 33 . (1) Abaterile antrenorilor în perioada activitatii la loturile reprezentative se 

sanctioneaza în conformitate cu prevederile prezentului regulament si al regulamentului 

antrenorilor:  

•  întârziere nemotivata: avertisment; amenda.   500 euro 

•  absente nemotivate 1-3 zile: suspendare pe 6 etape de la echipa de club pe care antreneaza; 

amenda.  

•  absente nemotivate 4-10 zile: suspendare pe 8 etape;  

•  absente nemotivate 11-20 zile sau mai mult: suspendare 1 an; 

•  neprezentare nemotivata la lot:excludere din lot. 

(2) În caz de recidiva, sanctiunile se dubleaza putând ajunge la excludere din corpul antrenorilor.  

(3) Parasirea nejustificata a lotului national sau refuzul nejustificat de a antrena: suspendare 2 ani 

si interzicerea de a mai antrena orice lot reprezentativ, pe timp nedeteminat. 

(4) Dispozitiile alin.(1)-(3) se aplica si celorlalti componenti ai colectivului tehnic al lotului 

respectiv (ex. medic, etc).  

 


