
FEDERATIA ROMANA DE VOLEI

COMISIA CENTRALA DE OBSERVATORI

RAPORT DE ACTIVITATE

AL COMISIEI CENTRALE DE OBSERVATORI

IN SEZONUL COMPETITIONAL 2019 _2020

ln sedinta Consiliul Director din 26.07.2O19 a fost aprobata componenta
corpului de observatori ai Federatiei Romane de Volei, stabilindu-se ca pentru
sezonul competitional 2019 - 2020 activitatea sa se desfasoare cu un numar de 24

de observatori. ln sedinta Consiliul Director din data de 28.08.2019 s-a aprobat
Comisia Centrala de Observatori astfel :

Presedinte - Mihai Marin; Secretar - Marian Stoica ; Membrii - Mihai
loanovici, Marian Pausescu si Traian Marinescu. ln sedinta din 23.09.2019 se

decide o modificare astfel ca pentru sezonul competitional 20L9-2O2O Comisia

Centrala de Observatori are urmatoarea alcatuire :

Presedinte - Mihai Marin ;

Secretar - Traian Marinescu ;

Membrii- Mihai loanovici . Marian Pausescu si Marian Stoica.

ln sezonul 2019 - 2020 activitatea Comisiei Centrale de Observatori s-a

desfasurat conform precizarilor Regulamentului de Organizare si Functionare al

Observatorilor de Volei .

Activitatea principala a Comisiei (C.C.O.) a fost asigurarea programarii
observatorilor la jocurile din Campionatul National diviziei A1, a Cupei Romaniei, a

turneelor de promovare in divizia AL si a turneelor finale de juniori si cadeti.
Criteriile care au stat Ia baza programarii au fost: cadrul specific fiecarui joc,

respectiv calitatile observatorului propus. Procedand in acest mod, am urmarit ca

toate meciurile sa se desfasoare in cele mai bune conditii.
Programarea observatorilor a urmarit linia stabilita de Regulamentul de

Organizare si Functionare al Observatorilor de Volei si anume de a se asigura, pe

baza desfasuratoru lu i, echitatea intre numarul delegarilor, respectand totusi
categoriile de valoare si prestanta.

Ca si pana acum Comisia s-a reunit in sedinte saptamanale in cadrul carora

Comisia Tehnica a analizat si clasificat rapoartele primite de la observatorii
delegati. A fost apreciat modul de completare al acestora, au fost evaluate si

apreciate datele prezentate, analizand relatia dintre acestea si calificativele
acordate arbitrilor si jucatorilor. Rapoartele sunt apoi inregistrate in "Registrul de



evaluare", evidentiand eventualele nereguli si depunctari conform "Grilei de
evaluare" si acordand o nota finala pentru fiecare raport analizat. Aspectele
negative sau pozitive evidentiate de observatorii delegati in desfasurarea
competitiilor sunt aduse la cunostinta celor interesati : Colegiul Central al Arbitrilor,
Comisia Centrala de Competitii, antrenorii federali.

De cele mai multe ori eventualele nereguli constatate in rapoartele de
observare sunt aduse la cunostinta celor in cauza imediat. Consideram ca

imbunatatirea comunicarii a facut ca valoarea si utilitatea rapoartelor de
observare sa creasca.

ln situatia in care au fost semnalate probleme, evidentiate prin rapoartele
observatorilor delegati si detaliate prin rapoartele suplimentare, s-au organizat
sedinte comune cu Colegiul Central al Arbitrilor sl conducerea F.R.Volei , pentru a

decide impreuna ce solutie trebuie adoptata.

Presedinte C.C.O.,

MIHAI MARIN


