
REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE VOLEI DE PLAJĂ 

PENTRU CADEŢI ŞI JUNIORI (masculin + feminin) 

EDIŢIA 2012 
 

 

CAPITOLUL I – SCOP 

 Pentru a creea cadrul de pregătire şi manifestare a aptitudinilor în volei de plajă ale cadeţilor şi 

juniorilor şi pentru desemnarea echipelor campioane de cadeţi şi juniori (masculin şi feminin) în anul 

competiţional 2012, Comisia Naţională de Volei de Plajă propune următorul sistem de desfăşurare a 

Campionatului Naţional. 

 

CAPITOLUL II – ORGANIZARE 

 Campionatul naţional de volei pentru cadeţi şi juniori este organizat de F.R.V., prin C.N.V.P., 

cu sprijinul M.E.C. şi al Asociaţiilor Judeţene de Volei, prin comisiile locale şi cluburile sportive care 

au echipe participante în campionat. 

 Se pot înscrie pentru a participa în campionatul naţional de cadeţi şi juniori echipele cluburilor 

care posedă Certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la F.R.V. 

 

CAPITOLUL III – SISTEM ŞI DATE DE DESFĂŞURARE 

- Campionatul naţional de volei de plajă pentru cadeţi/cadete se va desfăşura în datele de  16 

şi 17 iulie 2012, iar pentru juniori/ junioare în datele de 18 şi 19 iulie 2012; 

- Competiţia se va desfăşura pe tabloul principal de 24- în cazul în care numărul echipelor 

înscrise depăşeşte numărul de 24  şi  pe tabloul de 16:  primele 10 echipe fiind calificate în 

funcţie de punctajul anului precedent, iar următoarele 6 echipe vin din calificări; 

- Se joacă pe sistemul două seturi câştigate din trei. 

 

CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 Comisia Naţională de Volei de Plajă a hotărât ca echipele participante în campionatele de cadeţi 

şi juniori să folosească jucători născuţi în anii 1995 şi mai tineri la cadeţi şi 1993 şi mai tineri la juniori. 

- Echipele formate din jucători cadeţi / cadete au dreptul să participe în campionatul de 

juniori, numai dacă s-au clasat în primele 8 locuri în campionatul de cadeti 

(masculin+feminin);  

- În cayul în care, pentru completarea tabloului principal, este necesară înscrierea unui număr 

mai mare de 8 echipe, atunci înscrierea acestora se va face în ordine valorică a 

clasamentului campionatului de cadeţi, pînă la completarea locurilordisponibile. 

- Participarea sportivilor la joc se va face numai pe bază de legitimaţii de joc, emise de 

F.R.V., având viza medicală în termen. 

Viza medicală a sportivilor trebuie să fie efectuată conform Ordinului 1058/404 publicat în 

Monitorul Oficial din 14.05.2003, în cabinete specializate în medicină sportivă. 

 

CAPITOLUL V – CONDIŢII ORGANIZATORICE 

 Pentru jocurile din campionatul naţional de volei de plajă pentru cadeţi şi juniori înălţimea 

fileului este de 2,24 m la feminin şi 2,43 m la masculin. 

 Jocurile se vor desfăşura pe arena BEACH SPORT, de pe plaja Cazino din staţiunea Mamaia. 

 Şedinţa tehnică a turneelor se va desfăşura la arenă Beach Sport în ziua de 16 iulie 2012 ora 

09.00 pentru cadeţi / cadete şi respectiv 18 iulie 2012 ora 09.00 pentru juniori / junioare. 

 

CAPITOLUL VI – CONDIŢII ADMINISTRATIVE 

 Echipa câştigătoare a turneului final va fi declarată campioană naţională de juniori sau cadeţi, 

ediţia 2012  şi va primi din partea F.R.V. trofeul, diplome, medalii şi tricouri de campioni. 


