
 

 

RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE ARBITRI  

ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2018 - 2019 
 

 Colegiul Central al Arbitrilor (CCA) este forul ce coordoneazǎ și conduce activitatea 

arbitrilor de volei din Romania. În perioada 2018 - 2019 președinte al CCA a fost dl. Angeluș 

Cotoanțǎ, iar membrii colegiului au fost: Cristian Cristea, Mihai Dumitrescu, Georgiana Gurguiatu, 

Silvian Lungu, Alin Mateizer, Darius Meșca, Lucian Nǎstase și Bogdan Stoica. Departamentele 

interne ale CCA sunt: activitate internaționalǎ, activitate tehnicǎ și regulament, observare, 

promovare si management arbitri, disciplinǎ, relații cu Comisiile Județene de Arbitri(CJA) și volei 

de plajǎ. 

 

OBIECTIVE vs. REALIZǍRI 

 

A. LOTURI, PROMOVǍRI                                                                                                                                       

OBIECTIVE  

 1. Existența unui lot divizionar valoros, capabil sǎ asigure arbitrajul la toate competițiile 

naționale, indiferent de nivel, vârstǎ sau de localizare geograficǎ.  

 2. Asigurarea cadrului necesar școlarizǎrii, formǎrii și calificǎrii persoanelor ce vor sǎ 

devinǎ arbitri. Este necesar ca procesul de calificare de noi arbitri sǎ fie unul continuu și sǎ fie 

extins și  în zone  “neacoperite” de actualele colegii județene.  

 3. Promovarea în interiorul lotului divizionar a arbitrilor de perspectivǎ, identificarea și 

observarea lor, folosirea unor metode moderne de educare și pregǎtire. 

REALIZǍRI 

 În prezent lotul divizionar are în componențǎ un numǎr de 167 arbitri. Sunt  pe  

parcursul procesului de observare pentru intrarea în lotul divizionar încǎ 15 arbitri. Alți 4 arbitri 

sunt în observare pentru promovare la categoria I-a si încǎ 2 pentru categoria Republican.  

 Am avut o politicǎ de creștere a bazei de selecție în zonele geografice deficitare numeric, 

iar acum acționǎm pentru consolidarea calitǎții arbitrajelor. CCA încercǎ permanent sǎ identifice 

punctele slabe din prestația arbitrilor și sǎ instruiascǎ (în primǎ instanțǎ prin CJA -uri),  sǎ ridice 

nivelul de pregǎtire al acestora. Acolo unde a fost cazul, am aplicat sancțiuni si am trimis în 

teritoriu materiale ce explicǎ și lǎmuresc cazurile respective. 

 



 

B. DELEGǍRI 

OBIECTIVE 

Criteriile luate în seamǎ la delegarea arbitrilor sunt: valoarea, clasificarea în lotul divizionar și 

“forma” de moment. Pentru a avea cele mai bune informații, departamentul de delegǎri din 

cadrul CCA s-a bazat pe: 

- rapoartele de observare ale Observatorilor FRV; 

- propriile observǎri fǎcute de membrii CCA sau de delegații acestora; 

- preluarea tuturor informațiilor (cât mai obiective) asupra prestațiilor anterioare și asupra 

eventualelor insatisfacțiii create competitorilor sau publicului. 

REALIZǍRI 

Meciurile din Campionatele Naționale s-au desfǎșurat în condiții normale din punct de vedere al 

arbitrajului, fǎra a perturba spectacolul sportiv. Permanent s-a avut în vedere: 

- corelarea valorii meciului cu valoarea brigǎzii de arbitri; 

- asigurarea numǎrului de meciuri necesare pentru arbitrii aflați sub observare; 

- realizarea unui echilibru al numǎrului de delegǎri în interiorul aceleiași grupe valorice; 

- încercarea minimizǎrii distanței de deplasare; 

De mare ajutor este sistemul informatic de management al activitǎții arbitrilor care oferǎ 

informații actualizate despre situația delegǎrilor. 

 Atragem atenția asupra importanței Raportului de Observare atât în analiza prestației 

arbitrajului dar și, implicit, în delegarea arbitrilor.  Analiza complexă, făcută cu profesionalism de 

majoritatea observatorilor, a permis CCA o îndrumare mai concretǎ și mai obiectivǎ a activitǎții 

fiecǎrui arbitru observat. Am dori din partea unor observatori o evaluare mai atentă a prestației 

arbitrilor la meciurile la care sunt delegați, o evaluare mai mult calitativǎ decât cantitativǎ a 

prestației arbitrilor. 

 

C. INSTRUIRE  TEORETICǍ ȘI PRACTICǍ 

OBIECTIVE 

Pentru a consolida calitatea arbitrajelor la toate nivelele competiționale este necesarǎ o bunǎ 

pregǎtire teoreticǎ dar și o adecvatǎ instruire practicǎ.  

1. Instruire permanentǎ prin intermediul CJA-urilor și a comunicǎrilor CCA. 



2. Organizarea întâlnirii anuale a arbitrilor din lotul divizionar pentru informare, instruire și 

testare.  

3. Încercarea de a introduce noile tehnologii în arbitraj (foaie electronicǎ, tablete, sisteme de 

comunicare audio și, de ce nu, sistemul challenge). 

REALIZǍRI 

Foaia electronicǎ de arbitraj este déjà o obișnuințǎ la nivelul diviziei A1, unde funcționeazǎ din ce 

în ce mai bine, numǎrul problemelor scǎzând pe zi ce trece. Vom organiza în continuare, 

seminarii specifice pentru îmbunǎtǎțirea performanței arbitrilor în utilizarea și verificarea acesteia. 

 În septembrie 2018 a fost organizatǎ, la Cluj-Napoca, Consfǎtuirea Anualǎ a Arbitrilor din 

România, prilej cu care s-au prezentat noutǎțile și tendințele din arbitrajul internațional. De 

asemeeni, a fost testat nivelul de cunoștințe al arbitrilor prin intermediul unui test teoretic. 

 CCA a luat decizia ca, de fiecare datǎ când se considerǎ oportun, sǎ emitǎ communicate 

catre arbitrii, prin intermediul CJA-urilor, pentru a lǎmuri eventuale situații neclare, interpretabile 

sau cazurile în care au fost luate decizii greșite. 

 

D. ACTIVITATE INTERNAȚIONALǍ 

OBIECTIVE 

1. Îmbunǎtǎțirea calitǎții prestației arbitrilor români la meciurile internaționale 

2. Promovarea unui numǎr sporit de arbitri romǎni în grupele superioare ale arbitrajului european 

și mondial 

3. Participarea membrilor CCA la evenimentele internaționale de formare și instruire a arbitrilor 

(seminarii, conferințe, etc) 

REALIZǍRI 

Avem la ora actualǎ 13 arbitri internaționali. Din pǎcate FIVB nu a mai organizat cursuri de arbitri 

internaționali în Europa în ultimii ani, ducând o politicǎ de consolidarea a lotului existent. Numǎrul 

de arbitri din grupa superioarǎ a fost limitat la maximum 4 pe țarǎ, iar pǎtrunderea în arbitrajul 

mondial se dovedește tot mai dificilǎ pentru arbitrii europeni. Cu toate acestea, arbitrii români au 

reprezentat cu cinste voleiul românesc, fǎcându-și datoria așa cum se cuvine.    

 

președinte CCA 

Angeluș COTOANȚǍ 

 


