HOTĂRÂREA Nr. 25
Consiliul Director din 28.10.2019
1. S-au aprobat în unanimitate cheltuielile privind pregătirea și participarea
echipelor naționale U18 masculin și U17 feminin, pentru calificare la
Campionatul European, din lunile noiembrie și decembrie.
2. S-au aprobat taxele pentru antrenori, arbitri și oservatori care nu au
participat la cursurile de perfecționare :
1) Antrenori – div. A1 = 500 Euro ; div. A2 = 300 Euro; div. Jun
=200Euro;
2) Arbitri – arbitri nominalizați la Juniori și div. A2 = 50 Euro
- arbitri nominalizați la div. A1 = 100 Euro;
3) Observatori – 100 Euro.
3. S-a afiliat provizoriu : Asociația Județeană de Volei Dâmbovița;
4. S-a aprobat derogarea pentru antrenorii Dascălu Marius și Began Radu,
precum si ca Maseur la CSS Bega Timișoara a dlui. Cionca Traian.
5. S-au aprobat cheltuielile pentru Adunarea Generală BVA de la București
din perioada 6-8.12.2019;
6. S-au aprobat majorarea cheltuielilor de mentenanță a platformei ,,Cloud ,,
de la 350 Euro la 550 Euro/lună.
7. S-a aprobat ca pentru jocurile de div. A1, echipa gazdă să comunice în scris
ora de incepere a jocului precum și culorile echipamentului cu care vor
evolua la acel joc. Aceasta se va face catre federație cât și către echipa
vizitatoare, echipă care va evolua la acel joc cu echipament de culoare
contrastantă față de echipa gazdă. Aceste prevederi vor fi comunicate la
F.R. Volei cu cel puțin 5 zile înainte de disputarea jocului, nerespectarea lor
va fi sancționată cu amendă de 200 Euro.
8. S-a aprobat ca, cluburile care nu respectă delimitare suprafeței de joc cu
panotaje, sa fie atenționate în scris, iar dacă acestea nu respectă această
prevedere nici după atenționare , cluburile să fie sacționate cu amendă de
300 Euro/joc.
9. S-a aprobat ca arbitrii să poată obține categoria a IV a începând cu vârsta de
16 ani, și pot oficia doar ca Arbitri Asistenți de Linie.
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