
 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de Volei de Plajă 

 

 
ANEXA IV – Condițiile de organizare a turneelor 

 
 

1. Dreptul de organizare al turneelor zonale și locale îl au persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile impuse de 

Federația Română de Volei și Comisia Națională de Volei de Plajă. 

2. Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 a) minimum un teren de joc cu următoarele dotări: 

- teren de volei de plajă cu dimensiunile 8/16m; 
- adâncimea stratului de nisip minim 40 cm; 
- zona liberă – 3m lățime și 5m adâncime; 
- stâlpi cu protecție pentru fileu; 
- tije laterale; 
- scaun de arbitru, protejat; 
- tribune pentru spectatori; 
- fileu și tije de rezervă; 
- tabelă manuală pentru scor; 
- plăcuțe pentru numerele jucătorilor; 
- minim 6 umbrele de soare; 
- 4 scaune de odihnă pentru jucători; 
- masă pentru arbitru scorer și marcator; 
- vestiar, grup sanitar, dușuri; 
- 2 mingii oficiale pentru 1 (un) teren; 
- teuri pentru nivelat; 
- foi arbitraj; 
- panou pentru afișarea diagramei; 
- instalație sonorizare; 
- asistență medicală specializată, în caz contrar competiția nu se poate desfășura; 
- sursă de alimentare cu apă pentru udarea terenului. 

*Pentru campionatele de seniori / senioare: 

-  copii de mingii cu prosoape; 
-  asistenți de linie și steaguri. 

b) asigură cazarea și masa participanților în condiții decente, contra cost; 

c) asigură prin AJV acoperirea posturilor de arbitrii necesari; 

d) cheltuielile pentru arbitrii și oficialii delegați la turnee vor fi suportate de organizatori și vor avea următoarele 

valori: 

- cazare – hotel minim 3 stele; 
- masă pentru arbitrii din afara localității: 55 lei/zi; 
- masă pentru arbitrii din localitate: 27 lei/zi; 
- cheltuieli de transport:  - până la 350 km – bilet CFR clasa a II-a, 

- peste 350 km – bilet CFR clasa a I-a, sau mijloc de transport auto, în 

condițiile legii. 

 e) baremurile de arbitraj: 

- seniori: A1, A2 câte 25 lei – net, 
scorer, marcator, delegat tehnic câte 15 lei – net; 

- juniori: A1, A2 câte 15 lei – net, 
scorer, marcator, delegat tehnic câte 8 lei – net; 

 La sumele menționate mai sus se adaugă procentele impozitate conform legislației în vigoare. 


