
 

 

 

 

 

BULETIN INFORMATIV  

VOLEI DE PLAJĂ 2019 

 
 

1. STRUCTURA COMPETIŢIILOR din România este alcătuită din: 

- Campionatele Naţionale; 

- Turnee prevăzute în calendarul oficial al FRV şi aprobate de către FRV; 

- Cupa României. 

Finala Campionatelor Naţionale se va disputa la urmatoarele categorii: Speranţe, Cadeţi 

Juniori şi Seniori, toate atât la masculin, cât şi la feminin. 

Turneele prevăzute în calendarul oficial al FRV, deşi sunt competiţii independente, vor 

puncta în clasamentul naţional individual.  

Cupa României este o competiţie OPEN. 

Taxa de participare la turnee şi la Cupa României per sportiv/sportivă nu poate fi mai mare decât 

taxa de licenţiere a FRV care este descrisă mai jos. 

 

2. FINALA  CAMPIONATELOR  NAŢIONALE  ALE  FRV: 

 Locatii : 

- pentru Speranţe - Complexul Studenţesc Tei – Bucureşti;   

- pentru Cadeţi, Juniori şi Seniori – plaja Dandana, Mamaia; 

 Participanţii: Speranţe:  - fete născute 2005/2006 şi mai tinere; 

- băieţi născuţi 2004/2005 şi mai tineri; 

      Cadeţi:  - fete născute 2003/2004 şi mai tinere; 

- băieţi născuţi 2002/2003 şi mai tineri; 

                                          Juniori: - fete născute 2000/2002 şi mai tinere; 

- băieţi născuţi 2000/2001 şi mai tineri;   

                                          Seniori: atât la feminin, cât şi la masculin fără limită de vârstă. 

 Condiţii de participare:  

1. Licenţa: sportivii şi sportivele trebuie să deţină licenţa FRV şi să fie 

legitimaţi/legitimate la un club afiliat la FRV; licenţa trebuie să fie valabilă la data 

începerii concursului şi va fi prezentată sub forma de print la şedinţa tehnică. 

2. Viza medicală: sportivii/ sportivele vor prezenta viza medicală ce trebuie să fie 

valabilă cel puţin până la finalul competiţiei. 

Ambele documente sunt obligatorii şi se pot descărca de pe site-ul FRV. 

Taxa de licenţă FRV este în valoare de 20 lei pentru speranţe, cadeţi, juniori şi 100 lei 

pentru seniori. Aceasta se achită înainte de primul turneu la care participă fiecare sportiv/ 

sportivă, fiind valabilă pentru tot sezonul competiţional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. TURNEELE.  

La toate categoriile, turneele zonale vor puncta în clasamentul naţional individual aferent 

vârstei sportivului/sportivei.  

Pentru speranţe se va organiza minim un turneu zonal înainte de Finala Campionatelor 

Naţionale din Bucureşti- Tei. 

Pentru cadeţi/cadete se vor organiza turnee zonale în deschiderea turneelor de seniori. 

Juniorii/junioarele sunt invitaţi/invitate să evolueze în turneele zonale de seniori/ senioare. 

Punctajul din turneele de speranţe şi cadeţi/cadete nu va fi inclus în coeficientul naţional al 

sportivilor/sportivelor care participă la turneele de seniori. 

Însă, punctele obţinute la turneele de seniori/senioare pot fi incluse în punctajul de la 

categoriile speranţe şi cadeţi/cadete pentru respectivii sportivi/sportive. 

 

4. CUPA României - Este o competiţie deschisă tuturor categoriilor de vârstă.  

Structura competiţiei este tablou cu dubla eliminare pe fiecare gen. 

 

5. ANTRENORII. La Campionatele Naţionale pentru Cadeţi şi Juniori, precum şi la etapele 

zonale de Cadeţi este admisă prezenţa antrenorilor în spaţiul de odihnă al echipelor.  

Antrenorii vor sta tot timpul aşezaţi pe scaunul de odihnă, vor schimba terenul odată cu 

jucătorii/jucătoarele şi vor putea oferi indicaţii doar atunci când mingea nu este în joc. 

Antrenorii pot participa la încălzirea oficială a echipelor. 

La CN şi turneele zonale pentru Seniori antrenorii îşi încheie atribuţiile odată cu finalul 

încălzirii oficiale. 

 

6. INCĂLZIREA OFICIALĂ dureaza 3 minute pe terenul de joc sau 5 minute în cazul în care nu 

este disponibil un teren de încălzire. 

  

7. FORFAIT – În cazul în care o echipă nu se prezintă la ora stabilită la teren jocul va fi declarat 

forfait şi va fi consemnat rezultatul 0-2 (0-21; 0-21) în favoarea echipei adverse. 

 

8. ÎNTRERUPERILE OFICIALE - Echipele beneficiază de câte un singur TO per set şi de un 

TTO la cumul de 21 puncte per set. În setul decisiv nu exista TTO. Toate aceste întreruperi durează 

fiecare 30 de secunde. 

 

9. JOCUL CU MINGEA pentru lovitura a doua a echipei. Cea de a doua lovitură a echipei 

poate fi efectuată cu două mâini de sus (pas din degete), iar traiectoria mingii poate lua orice 

direcţie atât timp cât este o pasă pentru coechipier. Se va lua în considerare acurateţea loviturii fără 

ca aceasta să fie “dublă” sau “condusă”. Dacă mingea din a doua sau a treia lovitură a echipei este 

trimisă peste fileu atunci este obligatoriu ca traiectoria mingii să fie perpendiculară pe direcţia 

umerilor. 

Blocajul este considerat lovitură şi se efectuează precum în sală cu condiţia ca linia 

umerilor să fie paralelă cu fileul. 

Preluarea din atac puternic (“hard driven ball”) se poate efectua atât cu două mâini de jos, 

cât şi cu două mâini de sus sau cu mâinile blocate în orice poziţie nefirească. 



 

 

 

10. TIME-OUT MEDICAL: La CN pentru Seniori, Cadeţi şi Juniori un sportiv/o sportivă are 

dreptul la un singur time-out medical de 5 min. pe toată durata turneului.  

La cel de-al 2-lea time–out medical al aceleiaşi persoane echipa acesteia va fi declarată 

incompletă pentru restul turneului în scopul de a se evita periclitarea sănătăţii sportivului/ sportivei. 

11. ECHIPAMENTUL DE JOC- Acesta trebuie să fie uniform pentru ambii componenţi ai 

echipei, şi anume: tricou/maieu/bustieră acelaşi model şi culoare; pantalon scurt/şort/slip acelaşi 

model şi aceeaşi culoare.  

Jucătorii/jucătoarele pot purta şapcă, bandană, ochelari de soare, etc, ce pot fi modele 

diferite. Sportivii/sportivele vor juca în tălpile goale, şosetele vor fi admise doar pentru protecţia 

eventualelor accidentări. 

12. SANCŢIUNI OFICIALI şi SPORTIVI - acestea vor fi aplicate conform grilei de taxe de pe 

site-ul FRV referitore la penalizare, eliminare, descalificare.  

În cazul nefericit în care o echipa părăseşte terenul şi nu reia jocul, fără un motiv întemeiat, 

atunci pierde în mod automat partida respectivă, iar cazul va fi tratat în cadrul CNVP. 

Echipele au obligativitatea de a fi prezente la sedinta tehnica sau de a nominaliza un 

reprezentant; in caz contrar echipa in culpa va fi descalificata din competitie.  

La categoria Seniori indiferent de competitie,echipele care se retrag din turneu fara vreun 

motiv medical intemeiat constatat de catre cadrul medical al turneului vor fi descalificate si vor 

primi punctaj zero. La cea de a doua abatere vor primi o sanctiune ce va fi comunicata ulterior de 

catre CNVP a FRV. La Finala CN pentru Seniori abandonul competitiei fara vreun motiv medical 

intemeiat constat de medicul turneului atrage dupa sine si amendarea echipei in culpa cu 

echivalentul premiului ce urma a fi atribuit. 

13. La FESTIVITĂŢILE DE PREMIERE ale Campionatelor Naţionale sportivii şi sportivele au 

obligaţia de a se prezenta purtând echipamentul specific al competiţiei respective ce va fi anterior 

oferit de organizatori. 

14. Transportul, cazarea şi masa sportivilor şi antrenorilor revin în exclusivitate cluburilor de la 

care aceştia provin. 

15. Federaţia Română de Volei decernează titlurile de Campion Naţional şi oferă trofeul şi 

tricourile de campion precum şi, medaliile şi diplomele pentru primele 3 locuri. 

La categoria Seniori, organizatorii oferă premii în bani de o valoare ce va fi anunţată 

înaintea începerii Finalei Campionatelor Naţionale. 

 

COMISIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  VOLEI  DE  PLAJĂ 
 

 

 

 


