REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CAMPIONATUL NAȚIONAL SUB
FORMĂ DE TURNEE

Transferurile de jucători pot fi efectuate până la ora 17.00 a zilei de dinaintea începerii
primului turneu.
La primul turneu, gazda fiecărei grupe va fi decisă prin tragere la sorți, dacă mai multe
echipe își manifestă interesul pentru a organiza meciurile. Doar echipele care asigură toate
condițiile de organizare pot participa la tragerea la sorți. Dacă există o singură opțiune, atunci
se atribuie organizarea echipei solicitante și care poate asigura toate condițiile de desfășurare.
Dacă nicio echipă nu este interesată de organizarea grupei, atunci Federația Română de Volei
(FRV) va nominaliza una dintre ele.
În turneul al doilea, precum și în următoarele, echipa care a fost gazdă la turneul
anterior nu mai are dreptul să participe la tragerea la sorți. Câștigătoarea tragerii la sorți va fi
aleasă ca organizatoare a meciurilor grupei. Prin excepție, dacă nici una dintre celelalte echipe
nu dorește organizarea, atunci aceasta i se poate atribui tot echipei care a fost gazdă și în
turneul precedent. Dacă nici o echipă nu este interesată de organizare, atunci FRV va
nominaliza una dintre ele.
Tragerea la sorți se va face la sediul FRV, cu participarea prin videoconferință a
echipelor interesate.
În cazul în care, înainte de începerea meciurilor din grupă, în orașul echipei gazdă apar
probleme de natură epidemiologică care nu mai fac posibilă desfășurarea acestora, atunci una
dintre celelalte echipe va fi nominalizată de FRV să organizeze partidele.
Echipa care găzduiește turneul trebuie să asigure:
•
•

transmiterea meciurilor prin intermediul Youtube sau Facebook;
minimum 10 mingi dezinfectate pentru antrenamentele și încălzirea echipei
oaspete;

•
•
•
•
•
•
•

•

minimum 10 mingi dezinfectate pentru încălzirea echipei proprii;
cinci mingi de joc dezinfectate, care nu vor fi uitilizate la încălzire, ci vor fi doar
dedicate meciurilor;
o oră de antrenament pentru echipele oaspete, în preziua datei de desfășurare a
meciului;
o oră de antrenament pentru echipele oaspete, în dimineața zilei meciului;
personal (patru persoane) pentru dezinfectarea și asigurarea circulației mingilor în
timpul meciului (aceștia vor purta mască de protecție, pe tot parcursul meciului);
personal (două persoane) pentru ștergerea podelei și dezinfectarea băncilor pentru
rezerve între seturi (aceștia vor purta mască de protecție pe tot parcursul meciului);
personal medical pentru efectuarea triajului epidemiologic pentru participanți
(toate persoanele care vor fi în sala de sport), înainte de intrarea în sala de sport la
antrenamente și meciuri. Acest personal trebuie să se prezinte la sală cu 120 de
minute înainte de ora oficială de începere a meciului;
dezinfectant, măști și mănuși.

Echipele trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu probleme de igienă și, în
special, cu probleme legate de gestionarea prevenirii infectării cu COVID-19, denumită în
acest document „Responsabil COVID-19 al echipei”.
Organizatorii vor nominaliza un Responsabil COVID-19 al Competiției, care va trebui
să fie prezent la sală cu 120 de minute înainte de începerea meciului (meciurilor). El va trebui
să conlucreze cu Observatorul FRV, pe tot parcursul meciului, cu privire la normele de
prevenire a infectării cu COVID-19. Numele Responsabilului COVID-19 al Competiției se va
trece în foaia de arbitraj. La sfârșitul jocului, acesta va consemna în foaia de arbitraj dacă au
fost sau nu încălcări ale normelor COVID-19 și va semna.
Înaintea începerii meciurilor din grupă, echipele au obligația să anunțe FRV culoarea
echipamentului cu care vor juca în fiecare meci. În cazul în care se constată că pentru un meci
echipele au preferat echipamente de culoare asemănătoare, atunci echipa trecută a doua pe
foaia de arbitraj va fi informată că va trebui să aleagă altă culoare de echipament, care să
contrasteze cu echipamentul adversarei. Echipa gazdă are prioritate în alegerea culorii
echipamentului.
Meciurile din grupe vor fi programate să înceapă în intervalul orar 17.00-19.00, în
cazul turneelor cu un singur meci pe zi. Dacă ambele echipe sunt de acord (acordul trebuie să
fie transmis în scris către FRV), un meci poate începe și în intervalul orar 12.00-14.00. În
cazul turneelor cu două meciuri pe zi, orele de începere vor fi 16.00 și 20.00, dată fiind
necesitatea igienizării și dezinfectării sălii, înainte de a doua partidă. Dacă toate cele patru
echipe ajung la un acord (acordul trebuie să fie transmis în scris către FRV), atunci unul dintre
meciuri poate începe la ora 12.00. În cazul în care meciul este transmis în direct de
televiziunea (televiziunile) cu care FRV are contract (contracte), atunci ora de începere va fi
aleasă de aceasta (acestea).

Cluburile sunt direct răspunzatoare de sănătatea propriilor componenți ai echipelor.

În Aria Competițională pot intra:
1. Jucătorii - maximum 14 sportivi în fiecare echipă, cu test COVID-19 negativ;
2. Staff-ul tehnic - maximum opt persoane: un antrenor principal, doi antrenori
secunzi, un medic, un maseur, un trainer, un statistician, un team manager, pentru fiecare
echipă și numai dacă au test COVID-19 negativ;
3. Personalul pentru suport logistic – maximum cinci persoane: șoferi, organizatori de
competiție, Responsabilul COVID-19, pentru fiecare echipă. Trebuie să se prezinte cu test
COVID-19 negativ și să poarte mască pe tot parcursul șederii în sală;
4. Personalul administrativ - maximum nouă persoane: un Director de Concurs, patru
culegători de mingi, patru persoane responsabile cu ștergerea podelei și dezinfectarea băncilor
pentru rezerve între seturi. Aceștia trebuie să poarte mască și mănuși pe tot parcursul șederii
în sală;
5. Personalul medical al competiției responsabil și de triajul epidemiologic al
participanților - maximum cinci persoane, trebuie să poarte mască pe tot parcursul șederii în
sală;
6. Arbitrii și Observatorul - nouă persoane: doi Arbitri Principali, un Observator, doi
scoreri, doi Arbitri Asistenți de Linie, un Crainic, un operator tabelă de marcaj. Arbitrii
Principali și Observatorul trebuie să aibă teste COVID-19 negative, ceilalți trebuie să poarte
mască pe tot parcursul șederii în sală;
7. Cameramanii și fotoreporterii - maximum 10 persoane, care trebuie să poarte mască
pe tot parcursul șederii în sală;
Meciurile se dispută fără spectatori, dar în tribună pot lua loc, purtând mască de
protecție atât timp cât se află în sală:
1. Reprezentanți ai partenerilor și ai autorităților locale ai fiecărei echipe - maximum
10 persoane;
2. Reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei;
3. Ofițeri doping;
4. Reprezentanți ai FRV;
5. Reprezentanți mass media - maximum 10 persoane;

ACCESUL ÎN SALA DE JOC
Sosirea echipelor și a oficialilor jocului, în vederea triajului epidemiologic pentru accesul
în sală, se va face după cum urmează:
1. Cu 100 de minute înainte de începerea jocului pentru Observatorul FRV;
2. Cu 90 de minute înainte de începerea jocului pentru a doua echipă înscrisă pe foaia
de arbitraj;
3. Cu 70 de minute înainte de începerea jocului pentru prima echipă înscrisă pe foaia
de arbitraj;
4. Cu 50 minute înainte de începerea jocului pentru Arbitrii Principali și Auxiliari;
5. Cu 40 minute înainte de începerea jocului pentru culegătorii de mingi și ștergătorii
de teren.
În fiecare zi a competiției, la intrarea în sala de joc, personalul medical desemnat de
organizator va efectua triajul epidemiologic pentru toți participanții la eveniment. Aceștia vor
fi trecuți într-un tabel nominal, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică.
Persoanele care nu se supun triajului epidemiologic nu vor avea acces în sala de joc. Fiecare
persoană care va intra în incinta sălii își va dezinfecta mâinile folosind soluție dezinfectantă,
precum și încălțămintea cu care intră în sală, folosind un covoraș cu dezinfectant. La părăsirea
sălii de joc, toți cei prezenți își vor dezinfecta din nou mâinile cu soluție dezinfectantă.
Accesul la vestiare nu este permis. Fiecare grup (echipe, oficiali FRV și așa mai departe) va
avea acces la unul sau două grupuri sanitare. Acestea, precum și spațiile comune (hol intrare,
suprafață de joc, masă oficială, bănci pentru rezerve) vor fi dezinfectate în pauzele dintre
meciuri. Grupurile sanitare vor fi semnalizate cu afișe personalizate cu numele fiecărui grup.
Purtarea măștii este obligatorie în toate situațiile, mai puțin în timpul jocului, pentru persoana
care oferă indicații tehnice, pentru sportivii care participă efectiv joc (și încălzire), pentru
arbitrii principali care conduc partida. Este interzis accesul în sala de joc a oricărei alte
persoane, în afara celor trecute în tabelele nominale.
PROCEDURA TRIAJULUI EPIDEMIOLOGIC
1. Persoanele care vor fi triate epidemiologic vor purta mască și își vor dezinfecta
mâinile și încălțămintea;
2. Responsabilul COVID-19 al fiecărei entități înmânează cadrului medical care
execută triajul epidemiologic tabelul nominal cu persoanele care vor intra în sala de sport
(tribune și aria competițională). Responsabilul COVID-19 va fi prezent la triajul
epidemiologic al membrilor delegației proprii;
3. Fiecare persoană triată înmânează personal cadrului medical declarația pe propria
răspundere, semnată. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul FRV la sectiunea “Anunturi
Federatia Romana de Volei”;
4. Se efectuează verificarea temperaturii tuturor celor care intră în sala de sport.
Temperatura maximă acceptată pentru aceștia este 37,3 grade Celsius. Dacă o persoană se
prezintă cu o temperatură mai mare, trebuie să aștepte cinci minute, după care i se va mai

verifica încă o dată temperatura. Dacă valoarea este sub 37,3 grade Celsius, i se va permite
accesul în sală. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată și vor fi
respectate condițiile prevăzute în cazul depistării unui caz suspect de COVID-19;
5. Responsabilul COVID-19 va prezenta Observatorului testele COVID-19 cerute de
Ministerul Sănătății pentru persoanele din delegație cărora le este impusă această obligație.
Vor fi prezentate toate testele efectuate, atât negative, cât și pozitive. Pentru echipele care se
deplasează, testele trebuie efectuate cu 48 de ore înainte de a ajunge în orașul de desfășurare a
competiției. Echipele locale trebuie să efectueze testul cu 48 ore înainte de începerea primului
lor meci din grupă;
6. După ce se termină triajul epidemiologic, toate declarațiile pe propria răspundere și
tabelele nominale centralizatoare vor fi înmânate Responsabilului COVID-19 al
organizatorului competiției, care are obligația să la păstreze cel puțin 21 de zile și să le
prezinte reprezentanților DSP, dacă situația o cere;
7. În cazul în care nu se respectă normele în vigoare cu privire la triajul epidemiologic,
Observatorul FRV, împreuna cu Responsabilul COVID-19 al Competiției vor hotărî măsurile
care se impun.
REGULI DE DISPUTARE A MECIURILOR
Pentru a disputa un meci, o echipă trebuie să prezinte Observatorului toate testele
jucătorilor, din care minimum șase jucători să aibă teste COVID-19 negative. Numărul
minimum de teste COVID-19 prezentate trebuie să fie 10, pentru a respecta hotărârea
Consiliului Director Nr. 28/28.01.2020, cu privire la numărul minimum de jucători cu care să
se prezinte echipa la meci.
În cazul în care o echipă nu poate prezenta, la începerea meciului, șase sportivi cu teste
COVID-19 negative, atunci aceasta pierde meciul cu 0-3 (0-25, 0-25, 0-25), fără alte
consecințe. Dacă niciuna dintre echipele care ar fi trebuit să participe la meciurile din grupă
nu poate prezenta minimum șase sportivi cu test COVID-19 negativ, atunci toate vor pierde
meciurile cu 0-3 (0-25, 0-25, 0-25). Dacă echipa gazdă nu poate prezenta cel puțin șase
jucători cu teste COVID-19 negative și anunță acest lucru în timp util, atunci singurul meci
rămas de disputat se va juca, de comun acord, la una dintre celelalte echipe. Dacă nu ajung la
un acord, se va face o tragere la sorți. Câștigătoarea va găzdui meciul.
Dacă o echipă nu poate înscrie în foaia de arbitraj un jucător sub 23 ani, pentru că are
testul COVID-19 pozitiv, atunci aceasta nu va fi în nici un fel sancționată. Echipa trebuie să
prezinte testul pozitiv al jucătorului.
Statisticianul echipei organizatoare este statisticianul meciurilor din grupă. Dacă
acesta este depistat pozitiv la testul COVID-19, atunci echipa nu va fi sancționată pentru lipsa
acestuia, iar atribuțiile lui vor fi luate de un alt statistician prezent la turneu.
Cheltuielile de deplasare, cazare, masă și indemnizația Observatorului, Arbitrilor
Principali și Auxiliari, realizate pentru întreaga durată de desfășurare a turneului vor fi

împărțite în mod egal, între toate echipele participante la turneu. Plata acestor cheltuieli se va
face înainte de începerea meciurilor.
Dacă o echipă, după triajul epidemiologic, nu mai poate prezenta cel puțin șase
jucători apți de joc și, astfel, nu se mai poate desfășura meciul, atunci acea echipă nu este
exonerată de plata acestor cheltuieli.
Indemnizațiile Observatorului, Arbitrilor Principali si Auxiliari vor fi achitate de toate
echipele participante la turneu atât pentru jocurile disputate cât și pentru cele pentru care s-a
început protocolul de desfășurare a meciurilor si la care aceștia au fost prezenți.
PROCEDURI ÎN CAZUL DEPISTĂRII UNUI CAZ SUSPECT DE COVID-19
Atât în incinta hotelului, cât și la sala de joc, se va amenaja minimum câte un spațiu de
izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Camera trebuie să fie bine
ventilată și să nu comunice cu alte incinte sau spații definite. Utilitatea acestor spații este
aceea de a izola de restul persoanelor orice persoană care prezintă simptome ale COVID-19,
până la un consult de specialitate/testare/evacuare.
La apariția unui caz suspect de COVID-19, în mod obligatoriu, se anunță medicul și
observatorul turneului, precum și Direcția de Sănătate Publică locală, urmându-se
instrucțiunile primite de la autoritățile sanitare.
Dacă simptomatologia COVID-19 este confirmată, persoana în cauză va fi evacuată
conform procedurilor medicale aplicabile și nu va putea participa la jocuri, decât după
infirmarea îmbolnăvirii prin intermediul testării RT-PCR sau declararea vindecării, după 14
zile de carantină, de către medicul de familie sau personalul Direcției Sanitare Publice locale.
Vindecarea trebuie atestată printr-o adeverință/adresă emisă de medicul de familie sau
personalul Direcției de Sănătate Publică locală și care va fi prezentată înainte meci
Responsabilului COVID-19 al competiției și Observatorului Federației Române de Volei.
PĂRĂSIREA SĂLII DE JOC
După terminarea meciului, echipele vor părăsi imediat incinta sălii, separat, în ordinea
în care au intrat.
Coordonarea părăsirii sălii va fi făcută de Responsabilul COVID-19 al Competiției, în
așa fel încât să se evite aglomerarea căilor de evacuare, păstrându-se distanțarea fizică între
participanți.
CAZURI DE ÎNCĂLCARE A REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE ȘI A ALTOR
ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE
Responsabilul COVID-19 al Competiției veghează ca toate condițiile pentru
desfășurarea meciurilor cu risc cât mai scăzut de infectare cu COVID-19 să fie îndeplinite.
observatorul Federației Române de Volei, împreună cu Responsabilul COVID-19 al
Competiției vor hotărî măsurile care se impun, dacă se încalcă normele în vigoare.

Observatorul trebuie să întocmească, după fiecare meci, un raport separat cu privire la
respectarea măsurilor de diminuare a riscului de infectare cu COVID-19.
În cazul menționării unor încălcări ale acestor norme, Consiliul Director se va întruni
în regim de urgență într-o videoconferință și va decide sancționarea vinovaților. Sancțiunile
pot fi: avertisment pentru club sau persoana vinovată, amendă pentru club, suspendarea
persoanei vinovate.
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