REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI CLASIFICARE AL TURNEELOR ZONALE ȘI
LOCALE, DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CIRCUITULUI NAȚIONAL DE VOLEI DE PLAJĂ

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 20 lei – net,
scorer, marcator câte 10 lei – net;
juniori: A1, A2 câte 15 lei – net,
scorer, marcator câte 8 lei – net;
La sumele menționate mai sus se adaugă procentele impozitate conform legislației în
vigoare.

3. Modalitatea de clasificare a turneelor și punctajele acordate participanților în funcție de
această clasificare.
a) Campionat Național:
- premiere 2000€ - 2500€ - la masculin, 2000€ - 2500€ - la
feminin, care se acordă de către sponsorul competiției,
- maieuri, bustiere – la primele 8 echipe,
- apă,
- punctaj: I-40, II-36, III-33, IV-30, V-VI-27, VII-VIII-25,
IX-XII-23, XIII-XVI-22, XVII-XVIII-21, XIX-XXII-20,
XXIII-XXIV-19.
b) Turneu categoria A – seniori:
- premieri totale 1500€ - 2000€ - la masculin, 1500€ 2000€ - la feminin,
- maieuri și bustiere pentru minim primele 8 echipe de pe
tabloul principal,
- apă pentru sportivi,
- premierea se face primelor 8 echipe după cum urmează:
I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII,
- punctajul acordat sportivilor este următorul: I -25,II-21,
III-18, IV-15, V-VI-12, VII-VIII-10, IX-XII-8,XIII-XVI7, XVII-XVIII-6, XIX- XXII-5, XXIII-XXIV-4.
c) Turneu categoria B – seniori:
- premieri totale 1000€ - la masculin, 1000€ - la feminin,
- maieuri, bustiere – nu este obligatoriu,
- apă pentru sportivi,
- punctaj: I-13, II-10, III-8, IV-5, V-VI-3,VII-VIII-2, IXXII-1, XIII--0.
d) Turneu categoria C – seniori:
- premieri totale 500€ - la masculin, 500€ - la feminin,
- premiere primele 4 clasate,
- punctaj: I-6, II-4, III-2, IV-1, V--0.
e) Turneu categoria D – seniori:
- fără premiere,
- nu se acordă punctaj.
f) Turneu juniori – se punctează în următoarele condiții:
- echipe participante din minimum 4 județe, structuri sportive afiliate la Federația Română
de Volei;
- numărul echipelor participante să fie de minimum 16 la fiecare categorie de vârstă;
- numărul echipelor de categorie cadeți, participante la campionatele de juniori nu poate
depăși procentul de 50% din totalul participanților;
- punctajul acordat este următorul: I -6, II-5, III- 4, IV-3, V- 2, VI-VIII-1.
g) Campionatele Naționale de cadeți și juniori:
- premii în obiecte la primele 4 echipe, care se acordă de către sponsorul competiției,
- maieuri, bustiere – primele 8 echipe,
- apă,
- punctaj: I -25,II-21, III-18, IV-15, V-VI-12, VII-VIII-10, IX-XII-8,XIII-XVI-7,
XVII-XVIII-6, XIX- XXII-5, XXIII-XXIV-4.

