
 

 RAPORTUL Comisiei Naționale de Volei de Plajă 

 

 

Raport de activitate în urma desfășurării sezonului competițional de volei de plajă 2018, precum și 

obiectivele pentru sezonul 2019. 

 

 A  fost al treilea sezon consecutiv în care s-a implementat strategia noii echipe ce coordonează 

desfășurarea evenimentelor din sfera voleiului de plajă. 

 Pe plan internațional, anul 2018 a debutat cu prezența echipei naționale a României, compusă din 

deja celebrul cuplu Vaida și Matei, pe un încurajator loc 30 al ierarhiei mondiale. După cucerirea medaliei 

de aur la turneul desfășurat în Brazilia, la Miguel Pereira (27 mai), contând pentru FIVB și clasificat cu o 

stea, s-a produs revenirea cu picioarele pe pământ. Evenimentul a fost determinat de accidentarea Adrianei 

Matei și de necesitatea luării deciziei revenirii acesteia la voleiul de sală.  

 Din fericire, acest fapt a condus la decizii ce pe viitor vor asigura jucători de mare valoare în 

disciplina voleiului de plajă. Este vorba despre decizia domnului Adrian Pricop de a construi la Satu Mare o 

sală dedicată exclusiv sporturilor pe nisip. Tinând cont că CSM București a demarat deja o astfel de 

investiție, așteptăm în mod firesc să beneficiem de roadele acestei concurențe. Va fi vorba de sute de copii 

dedicați exclusiv activității pe nisip. Avem deja planul unui format de sezon competițional întins pe toată 

durata anului. Practic putem vorbi de crearea unei piramide din care în mod logic vor fi împinse în vârfurile 

clasamentelor mondiale fete ca cele numite mai sus. 

 Pentru că am ajuns la capitolul piramidelor e necesar să spunem că în urmă cu trei ani, în vara anului 

2016, inaugurând Campionatul Național de Speranțe am pus fundamentul unei astfel de piramide în care 

momentan sunt angrenați peste 250 de copii. 

 Un segment, deasemenea foarte important în dezvoltarea voleiului de plajă și luat foarte în serios 

de către noi, este reprezentat de organizatorii de competiții. Suntem în permanență implicați în 

identificarea persoanelor care ar putea avea beneficii prin organizarea de astfel de evenimente. Acest fapt a 

făcut ca pentru vara 2019 să avem conturat încă din 2018 un calendar competițional intern provizoriu. 

 Împletim dezvoltarea turneelor deja tradiționale cu implementarea altora noi, urmărind în 

permanență creșterea valorii de expunere a acestora.  

 Concluzionând aspectele evenimentelor interne putem spune, cu siguranță, că drumul pe care 

voleiul de plajă este momentan încadrat conduce spre performanță. 

 Pe plan internațional, loturile reprezentative au participat la Campionatele Europene U22, U20, U18 

precum și la mai multe etape ale Jocurilor Balcanice.  

 Demnă de menționat este și medalia de argint pe care echipa României a cucerit-o la Balcaniada 

U22 din Macedonia, în componența Francesca Alupei (15 ani) / Beata Vaida. 

 Anul acesta, în afara participărilor deja consacrate la  campionatele enumerate mai sus, vom ataca și 

Cupa Continentală, competiție cu un format interesant și cu o pondere mare în stabilirea ierarhiilor 

continentale, oferind chiar și un loc direct calificant la Jocurile Olimpice. 

 Trebuie să vorbim și de o disciplină sportivă destul de nouă și pentru care FIVB are momentan o 

mare deschidere, Voleiul pe Zăpadă. Din păcate, ecoul în rândul jucătorilor nu este foarte rezonant și 

numărul acestora, pe plan european, este infim. Factorii vitregi de climă, terenul care o dată este înghețat 



iar altă dată este mocirlos, premiile foarte mici, echipamentele ce momentan nu sunt încă optimizate 

pentru condițiile enumerate și probabil și alte neajunsuri, fac din voleiul pe zăpadă, o disciplină cu viitor 

incert. Pe de altă parte, posibilitatea acceptării ca sport olimpic face ca FIVB să-și dorească foarte mult acest 

lucru. Cum până acum, de la sine, nu a reușit să se impună, avem de așteptat idei noi de la forul mondial. 

Prima a fost schimbarea regulamentului de bază, rupâdu-se de regulamentul identic cu al beachvolley-ului, 

a făcut echipele de 3 pe teren și o rezervă facultativă. Al doilea pas e reprezentat de mondializarea 

disciplinei, pentru că până acum a fost cam european. După parerea mea, ar fi nevoie și de mărirea 

cuantumului premiilor.  

 Putem spune că loturile noastre naționale, atât feminine cât și masculine, ajută la implementarea 

planurilor federației mondiale și chiar au reușit, grație participărilor la multe turnee, să acumuleze puncte 

ce le plasează în partea superioară a clasamentelor.  

 Începând cu acest sezon, pentru prima oară în România, CNVP a FRV și colaboratorii din teritoriu vor 

produce și organiza campionatul național de cadeți/cadete alcătuit din etape zonale si turneu final. CNVP își 

propune pentru anul 2019 cinci etape zonale la această categorie de vârstă. 

 Etapele zonale se vor disputa și în deschiderea turneelor pentru seniori/senioare, urmând ca cele 

mai bune 16 echipe în ordinea punctelor acumulate să evolueze la turneul final. 

 De asemenea, la nivelul categoriei de vârstă “speranțe”, ne propunem organizarea a minimum două 

etape zonale, plus turneul final, prilej cu care vom organiza și ediția a 2-a a festivalului de volei de plajă la 

categoria baby-volei. 

 La nivel de seniori, CNVP va continua tradiția disputării Campionatelor Naționale sub formă de 

circuit cu șase etape. La acestea sunt invitate să participe și echipe de juniori și junioare. Titlurile de 

campion național vor fi decernate în cadrul turneelor finale. 

 La sfârșit, dar nu în ultimul rând, menționăm și organizarea ediției inaugurale a Cupei României la 

Volei de Plajă, practic următorul turneu ca valoare după Campionatul Național de Seniori. 
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Secretar al CNVP a FRV 

 


