
REGULAMENT DE ATRIBUIRE AL TURNEELOR 

 

Art. 1. Dreptul de organizare al turneelor şi implicit de participare la atribuirea organizării acestora îl 

au: persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile impuse de F.R.Volei. 

Art. 2. Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) dispun de sală de sport omologată de căte C.C.Competiţii: 

- pentru turneul de promovare în DIVIZIA A1 şi turneele finale de juniori, cadeti și speranțe sala  

trebuie să respecte dimensiunile şi condiţiile impuse pentru desfăşurarea jocurilor de Divizia A1; 

- pentru turneele de juniori, cadeţi, speranţe şi mini-volei, dimensiunile minime ale sălii vor fi 

24x15m şi înălţimea de 7m; 

b) asigură cazarea şi masa participanţilor conform normelor privind reglementarea unor probleme 

financiare în activitatea sportivă de performanță; 

c) asigură prin A.J.V. acoperirea posturilor de arbitri auxiliari conform regulamentelor F.R.Volei; 

d) echipele care doresc să organizeze un turneu vor trimite pe adresa F.R.Volei sau pe e-mail, 

odată cu cererea de organizare, un dosar care să conțină: 

- imagini (poze) cu locul de cazare și masă; 

- confirmare locului de cazare din care să reiasă asigurarea numarului necesar de locuri în 

condițiile prezentate din ofertă. 

În lipsa acestui dosar oferta nu va fi luată în considerare. 

Cluburile care câștigă dreptul de organizare al Turneului Final sunt obligate să acorde 

premii individuale la festivitatea de premiere. 

e) structurile sportive vor delega la ședința de atribuire a turneului, printr-o împuternicire semnată 

și ștampilată, o persoană care va reprezenta interesele acestora. Aceasta va achita taxa aferentă 

turneului în cazul în care câştigă dreptul de organizare al acestuia; 

f) nicio altă ofertă care nu respectă cerinţele cumulate prevăzute la punctele a, b, c, d și e nu va fi 

luată în considerare; 

g) în cazul nerespectării cerințelor prevăzute la punctele a, b, c și d precum și nerespectarea 

ofertelor în organizare a turneelor, vor duce la imposibilitatea structurii sportive în culpă de a mai 

organiza turnee pe o perioadă de 3 ani. 

Art. 3. În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2. 

atribuirea dreptului de organizare se va face prin tragere la sorţi. De asemenea daca un club primește 

spre organizare un Turneu Final, indiferent de categorie, o altă cerere a aceluiași club de 

organizre a unui alt Turneu Final în același an competițional nu va fi acceptată, cu excepția 

cazului în care nu se primește o altă ofertă. 
Art. 4. Taxele de participare pentru atribuirea dreptului de organizare al turneelor vor fi : 

- pentru turneul de promovare în DIVIZIA A1 și Cupa României - 100 € 

- pentru turneul final de juniori - 20 € 

- pentru turneul final de cadeţi - 20 € 

- pentru turneul final de speranţe - 20 € 

- pentru turneul final de mini-volei - 20 € 

plata făcându-se în lei la cursul B.N.R. al zilei respective. 

 

Art. 5. Organizarea turneelor de promovare în DIVIZIA A1 și CUPA României se va face prin ofertă 

de organizare, suma minimă fiind de 1000 €. Organizarea turneelor de Divizia A2 se va face prin 

ofertă de organizare, suma minimă fiind de 500 €. 

Art. 6. În cazul în care câştigătorul dreptului de organizare al unui turneu nu achită taxa de organizare, 

se va efectua imediat o nouă tragere la sorţi cu ceilalţi  ofertanţi. 

Art. 7. Pentru turneele de promovare în DIVIZIA A1 în cazul în care nu vor fi solicitanţi pentru 

organizare, acestea vor fi organizate în localităţi neutre, stabilite de către F.R.Volei. 

În acest caz, taxa de organizare a turneului va fi suportată de către echipele participante în părţi egale. 



Art. 8. În situaţia în care nu există ofertanţi pentru turneele finale de juniori, cadeţi, speranţe sau mini-

volei, echipa organizatoare va fi desemnată de către C.C. de Competiţii, dintre echipele participante 

care îndeplinesc condiţiile de la art. 2. punctele a, b şi c. 

Art. 9. 

1) Organizatorii turneelor vor suporta cheltuielile privind chiria sălii, vor asigura prezenţa 

asistenţei medicale la jocuri și foile de arbitraj; 

2) La turneele fazei interjudeţene de mini-volei şi speranţe, cheltuielile reprezentând transportul, 

cazarea şi masa arbitrilor delegaţi vor fi suportate de echipa organizatoare. Indemnizaţiile de arbitraj 

pentru întreaga brigadă vor fi suportate de către echipele participante; 

3) La turneul de calificare în DIVIZIA A1 si CUPA ROMÂNIEI, cheltuielile reprezentând 

transportul, cazarea, masa şi indemnizaţiile arbitrilor delegaţi şi a observatorului federal, precum şi 

îndemnizaţiile arbitrilor auxiliari, asistenţă medicală, operator tabelă de marcaj şi manipulator de 

materiale vor fi suportate de către echipele participante; 

4) La turneele semifinale şi finale de juniori, cadeţi, speranţe şi mini volei, echipele participante 

vor suporta cheltuielile reprezentând transportul, cazarea, masa şi îndemnizaţiile arbitrilor delegaţi, 

precum şi îndemnizaţiile arbitrilor auxiliari, asistenţă medicală, operator tabelă de marcaj şi 

manipulator de materiale; 

5) La turneele finale de juniori si cadeţi F.R.Volei va suporta cheltuielile pentru transportul, 

cazarea şi masa observatorului federal, iar echipele participante, îndemnizaţia acestuia. 

 


