
COMISIA CENTRALA A OBSERVATORILOR 

 

 

Principalele drepturi și îndatoriri, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Observatorilor (ROFOV), sunt: 

 

Drepturi: 

 să poarte ecusonul de observator de volei stabilit de C.C.Observatori; 

 să participe la jocurile oficiale de volei; 

 să primească indemnizație de observatori și sume pentru transport, masă și cazare, conform 

documentelor justificative. După primirea delegației de observatori, dacă se ivesc dificultăți 

înainte de a pleca spre locul de desfășurare a jocului sau în timpul deplasării, trebuie să 

infomeze despre acestea pe Secretarul General al F.R.Volei sau pe Președintele 

C.C.Observatori.   

 să participe în ședințe organizate pentru analizarea activității observatorilor;  

 să conteste deciziile pronunțate împotriva lor de către organele de conducere a activității 

observatorilor; 

 să se adreseze organelor surperioare, verbal sau în scris, în orice problemă care privește 

activitatea voleibalistică. 

 

Îndatoriri: 

 să aibă o conduită demnă, responsabilă în societate și pe terenurile de sport, să fie exemplu 

pentru toți participanții la competițiile sportive și în afara acestora; 

 să cunoască Regulamentul jocului de volei, Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Activității Observatorilor de Volei din România, Regulamentele și Normele F.R.Volei cu 

privire la desfășurarea competițiilor de volei; 

 să fie la curent cu interpretarea oficială a acestor regulamente și normative, și să le aplice cu 

perseverență și intransigență; 

 să-și ridice permanent nivelul cunoștiințelor în domeniul de activitate al observatorului la 

jocul de volei, participând la jocuri de antrenament al secțiilor de volei din cadrul cluburilor și 

asociațiilor sportive locale, studiind publicațiile, cărțile de specialitate, precum și participând 

la cursurile de perfecționare pe plan central;   

 să aibă o atitudine principială față de jucători, antrenori, conducătorii echipelor, colegi, 

arbitrii, alți oficiali, față de publicul spectatator și organele coordonatoare; 

 să transmită la timp rapoartele de observare fișele de observație (pe domeniile: arbitri, tehnic 

și competiții), informările și alte referate solicitate; 

 observatorii de volei nu pot refuza să participe la anumite jocuri și nici să manifeste preferințe 

pentru un teren, localitate, joc sau categorie; ei au obligația de a menționa eventualele situații 

litigioase cu arbitrii, cluburile, echipele sau oficialii acestora la jocurile la care sunt delegați.  

Observatorii sunt obligați să respecte nominalizarea făcută de C.C.Observatori și aprobată de 

Secretarul General al F.R.Volei. Nerespectarea acestei prevederi intră sub incidența 

sancțiunilor prevăzute în Anexa R.O.F.O.V. 

 să participe la ședințele sau acțiunile organizate de C.C.Observatori.  

 să participe la colocviile, consfătuirile, lecțiile practice sau alte forme organizate în scopul 

perfecționării activității de observator. Participarea la consfătuirile anuale sau periodice este 

obligatorie pentru toți candidații (observatorii) pe toata perioada acțiunii. Lipsa parțială sau 

totală de la aceste acțiuni intră sub incidența sancțiunilor prevăzute în Anexa R.O.F.O.V. 

 observatorul nu trebuie să se substituie atribuțiilor celor doi arbitri desemnați să conducă 

jocul, el avand obligația de a intari autoritatea acestuia; 

 imediat după sosirea în localitate, observatorul va lua legatura cu organizatorii, cărora le va 

prezenta delegația;   

 solicită orgarnizatorilor să-i fie aduse la cunoștiință măsurile luate pentru desfășurarea 

normală a jocului, în vederea prevenirii și înlăturării incidentelor ce s-ar putea produce 

înaintea, pe timpul sau după terminarea jocului 

 observatorul solicită informații de la organizator cu privire la oaspeți: dacă au sosit, unde sunt 



cazați, dacă au fost informați de locul și ora jocului, dacă au cerut ora de antrenament, etc;  

 verifică prin directorul de concurs, măsurile luate de organizatori pentru protejarea echipei 

oaspete și a oficlalilor, de la sosirea acestora până la plecarea din localitate cu respectarea 

OMTS nr.25/1998 și MI nr. 145774/1998; 

 solicită organizatorilor să asigure brigăzii de arbitri condiții optime în vederea desfășurării 

întâlnirii, luându-se toate măsurile pentru a se interzice accesul la vestiarul acestora a 

persoanelor neautorizate (înaintea, în timpul și după terminarea jocului). 

 în cazul în care instrucțiunile F.R.Volei, M.T.S. si M.E.N. nu sunt respectate, observatorul 

solicită directorului de concurs, că persoana oficială a echipei organizatoare să ia măsurile ce 

se impun pentru respectarea acestora; 

 verifică ce măsuri au fost luate pentru a nu se permite accesul la vestiarele echipelor a altor 

persoane decât cele prevăzute de regulament; 

 observatorul va sosi la sală cu cel putin 1 ora înainte de începerea jocului și va verifica dacă 

au fost luate măsurile prevăzute de lit n)- p) din prezentul articol; 

 pe timpul desfășurării jocului directorul de concurs va lua loc la masa oficială  lângă 

observator; 

 observatorul va lua legătura cu antrenorii celor două echipe recomandându-le să pretindă 

jucatorilor un comportament de fair-play (înainte, în timpul și după terminarea joculul); 

 cu 30 de minute înainte de începerea jocului observatorul va purta o discutie cu brigada de 

arbitri recomandându-le respectarea Regulamentului jocului de Volei și a instrucțiunilor C.C. 

al Arbitrilor. Arbitri vor fi echipați regulamentar și pregătiți pentru începerea jocului; 

 pe timpul desfășurării jocului, observatorul este obligat să-și facă însemnări privind arbitrajul, 

evoluția scorului, evoluția jucătorilor, incidentele produse în teren sau în afara lui, etc. 

 în caz de incidente grave, observatorul nu va intra pe terenul de joc și nu își va părăsi locul de 

la masa oficială, restabilirea ordinii fiind făcută de directorul de concurs și organele de ordine. 

Observatorul va căuta să obțină materiale justificative pentru elucidarea completă a 

evenimentelor; 

 la apariția unor probleme ce pot fi soluționate în conformitate cu Regulamentul jocului de 

volei, de către brigada de arbitri, observatorul va urmări aducerea la indeplinire de către 

aceștia, în conformitate cu regula 18.3 - Întreruperi prelungite - din regulamentul menționat 

 Observatorului îi este interzisă angajarea de discuții sau prezentarea de aprecieri în timpul și 

după terminarea jocului până la predarea raportului; 

 însemnările pe care le face trebuie să fie personale, precise și amanunțite, pentru a fi în 

măsură să-și completeze raportul fără omisiuni; 

 după terminarea jocului, observatorul va rămâne la masa oficială, asistând la încheierea foii de 

arbitraj, pe care o va semna și va părăsi sala împreună cu brigada de arbitri; 

 în decurs de maximun 1 ora de la terminarea jocului va anunța telefonic Secretarului General 

al F.R.Volei rezultatul și îi va prezenta o scurtă informare; în faza turneelor rezultatele 

trebuiesc anunțate la sfârșitul fiecărei zile de concurs; 

 observatorii delegați au obligația de a comunica președintelui sau secretarului 

C.C.Observatori orice situație deosebită; 

 la încheierea jocului observatorul va evalua calitatea prestatiei asistenților de linie, împreună 

cu întreg corpul de oficiali și separat cu A1 și A2 calitatea arbitrajului acestora; 

 observatorul va depune la F.R.Volei sau va trimite prin poștă raportul de observare în 

urmatoarele două zile lucrătoare de la data desfășurării jocului; 

 în cazul neprezentării primului și/sau celui de-al doilea arbitru delegat se procedează conform 
Art. 39 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Arbitrilor, care la  paragraful e, 
prevede: desemnarea arbitrilor care îi vor înlocui pe arbitrii absenti se va face, în ordine, în 
cazul că sunt prezenți la joc, de către: președintele F.R.Volei, Secretarul General F.R.Volei, 
membru al comisiei de progrămari, observator federal, membru al CCA, arbitrul delegat (cu 
acordul scris al celor doi antrenori), sau dacă absentează ambii arbitrii, prin acordul scris al 
antrenorilor celor doua echipe. 

 


