
RAPORTUL COMISIEI CENI'RAI,E DE COMPETITII
2019/2020

in perioada care a trecut de la ultima Adunare Generali gi pAnd irr prezent,
C.C.Competilii gi-a desltgurat activitatea in fiecare zi de marli a sapt[manii, incercAnd sI
rezolve c6t mai repede qi mai eficient problemele aperute. Aceste activitali au fbst
concentrate asupra urmdtoarelor':

- legitimdri gi transf'erlri de jucdtori
- omologare de rezultate
- rezolvarea in limitele competenlei a solicitirilor, contestaliilor si a memoriilor,

stabilirea calendaru lu i competilional .

LEG I'I'IMARI _I'RANSFERARI

Activitatea in acest sector a fost foafte laborioasl deoarece toate legitimarile Ei

transferurile s-au flcut pe platforma,,Cloud.frvolei,, platforml pe care trebuiau sd posteze

toate cluburile afiliate la Ir.R. Volei. In acest an competilional am colaborat mult mai bine
cu cei desemnali de cluburi si colaboreze cu F.R. Volei. Cluburule care incd nu s-au aflliat
la platfbrmd sd o facd cAt mai urgent pentru a pr,rtea incepe noua edilie de campionat in
condili norrrale. O altd ruglminte ar fi ca atunci cdnd un club posteazi jucatori, sd faci
acest lucru numai in momentul cdnd au la dispozilie toate documentele necesare pentru

legitirnarea .iucatorului. Am doli ca cei responsabili din partea cluburilor sd colaboreze
rnai bine atunci cind se solicitl un transfer, pentru a nu mai intervenii f'edera{ia pentru
rezolvarea acestor cazuri.

Ca o noutate este aceea cI legitimalea copiilor se face cu procurd de la parin{i

numai pAnd la implinirea vArstei de 18 ani. Dupa aceastd varstA, copii devin majori si pot

dccide singuri la ce cluburi (echipe) doresc sI activeze. Pentru minivolei legitim6rile se

1ac pc parcusul intregului an.

OMOLOGARI REZUI,TATE

in campionatul 20l9l2O2O s-au constatat aceleaqi probleme ca in fiecare an

competi{ional, adicd trimiterea cu int6rziere a foilor de arbitraj, ceea ce a avut ca rezultat
inlocmirea greoaie a clasamentelor. Din acest motiv ruglm C.C.Arbitri sA gdseasca

rnodalitatea de a-i obliga pe arbitrii divizionari sA trimita foile de arbitraj la timp qi s[
instruiascl pregedinlii de C.J.A.- uri in cadrul Seminariilor Anuale, in legiturd cu

completarea corectA a acestora, iar pentru div Al sd se tacd mai atent inchiderea foii de

arbitraj de catre Arbitrul I $i n rbitrul Scorer. De cele mai multe ori s-au thcut clasamente

provizorii in urma telel'oanelor primite de la arbitri, f'apt care uneori a dus la intocmirea
gresiti a clasamentelor 9i implicit a seriilor semifinale, deoarece nu se putea stabili dacd

echipele au lost penalizate pentru nerespectarea condiliilor de ,,Talie" si ,,VArstI" , iar la
div.A I jucdtorul sub 23 ani.

Deasenrenea, rugdm ca echipele din div. Al s[ ne trirniti o dati cu cererea de

inscriere in campiorratul 202012021 Ei cLrlorile echipamcntultri in care vor evolua in
campionat, pentrll a se evita eventualele confuzii in cazul meciurilor televizate, precunr si

adresa da mail.



DIVERSE SOLICITARI

in Adunarea GeneralS de arrul trecut am
jocurilor', lucru pe care l-am realizat in mare parte.
din urmdtoarele motive:

- in{elegerile ?ntre echipe conlorm art.5 pct. b din Buletinul Informativ
- datoriti solicitdrii echipelor angrenate in Cupele Europene pentru pregdtirea

.jocurilor internalionale;
- ca urmare a unor problerre medicale.

Calendarul intern la nivel de juniori ;i cadeli, a sufer.it modificdri la F aza a ll a
deoarece echipele najionale la aceste categrii sunt agrenate in competilii interna{ionale,
palticiparea la turneele de calificare la CE ce vor avea loc la ploieqti.

S-a observal, de asemenea, o totald nepisare a unor antrenori in a comunica la
F.R.Volei in timp util neparticiparea .in campionat sau la turnee, lucru care aduce
prejudicii celorlalte echipe participante. in acest sens s-a hotarat la c.D. din 2g.Q1.2019 ca
cchipele care se retrag din campionate dupa ce s-au inscris, sd nu mai participe in
campionat pe o perioada de J an la categoria la care s-au retras.

CALENDARUI, COMPETITIONAL

'[rebuie precizat cd sisternul competilional anual pentru fiecarc categorie in parte,
este propus de c.c.Antrenori si aprobat de cosiliul Director. Dupd aprobar.ea acestuia,
c.c.competitii elaboreazd calendarul competilional, datele etapelor gi turneelor liind
stabilite in funclie de calendarul internalional al loturilor naJionale si al echipelor de club
angrenate in Cupele Europene.

Dorim sI vi arnintim ci C.C.Competilii propune numai datele de desfdqurare a
campionatelor, nu gi regulamentele de desligurare a .iocului, si este o cornisie de
omologare a rezultalelor de pe loile de arbin'aj nu o comisie de judecatd. Spre informarea
dvs., arrul competitional 201912020 a fost un an foarte dificil de organizat din punct de
vedere calendaristic, deoarece programul competilional internafional al echipelor nalionale
ne este comunicat in luna noiernbrie- decembrie 201 9 pentru competitiile din 2020.
Punctul culminant a fost apari{ia pandemiei in luna martie, lucru ce a dus la suspendarea
tuturor competi(iilor ;i apoi inchider.ea lor.

considerirn cd nu am putut cuprinde in acest rapo( toate aspectele bune sau rcle
ale activit6li c.c.competilii gi, de aceea, avem rugimi.tea sd venili cu propuneri noi qi
constructive pentru dezvoltarea voleiului in Rorndnia.

Preqedinte C.C.COMPE'llTI I

Angeluq COTOANTA

promis ci vom Iinrita reprogramarea
'fotugi, au fost cateva.iocuri amAnate


