Modificari ale regulamentului jocului de volei 2017, iulie
Nu sunt modificari majore fata de editia precedenta si in general afecteaza meciurile internationale si
in special meciurile din competitiile mondiale si oficiale ale FIVB. Pe parcursul prezentarii vom folosi
prescurtarea CMOF pentru „Competitiile Mondiale si Oficiale ale FIVB”.
Regula 1.1 Dimensiuni
CMOF- s-a renuntat la cuvantul „minim” cu privire la dimensiunile zonei libere.
2.5
CMOF- sa completat cu stalpii „trebuie protejati” pentru evitarea accidentarilor participantilor la joc.
Regula 4.1 Componenta echipelor
CMOF- s-a clarificat o situatie ambigua: „Conducatorul delegatiei si jurnalistul nu au voie sa stea pe
sau in spatele bancii pentru rezerve in aria de control” si deasemenea „Medicul si terapeutul trebuie
neaparat sa fie membri ai delegatiei oficiale”
Regula mentioneaza in plus ca „Se vor emite Manuale cu regulamente specifice pentru fiecare
competitie, asa numitele „Handbook”-uri.
Regula 4.3 Echipament
4.3.3 „In competitiile CMOF de seniori, unde echipa este formata dintr-un numar mai mare de sportivi
numerele jucatorilor pot fi si mai mari decat 20”.
Regula 4.5 Obiecte interzise
4.5.3 pentru CMOF s-a pastrat obligatia ca dispozitivele medicale să aibă aceeaşi culoare ca partea
din echipament langă care sunt purtate, dar s-a adaugat ca se pot folosi si culorile „negru, alb si
neutre”.
Regula 5.2 Antrenor
5.2.2 Pentru foaia de arbitraj electronica s-a introdus obligatia ca „antrenorul sa verifice numele si
numerele jucatorilor sai pe lista cu componenta echipei inscrisa in foaia de arbitraj (cunoscutul
ROASTER) si apoi sa o confirme prin semnatura”.
5.2.3.4 pentru CMOF s-a clarificat faptul ca „antrenorul trebuie sa ramana in spatele liniei de
delimitare a actiunilor sale pe durata intregului meci”.
Regula 6.1 Pentru a marca un punct
6.1.1.1 s-a inlocuit cuvantul „Grounding” cu cuvantul „Landing” dar in traducerea romaneasca nu
sunt modificari.
6.1.3 s-a inlocuit cuvantul „out-with” cu propozitia „loss of service for service hit made after the time
limit”. Modificarea nu afecteaza versiunea romana a regulamentului pentru ca noi am avut viziune si
am clarificat inca de la inceput termenul.

Regula 7.3 Formatia de start a echipei
7.3.2 s-a completat cu faptul ca fisa cu pozitia initiala poate fi transmisa si electronic la scorer.
7.3.5.4 s-au inlocuit cuvintele „score sheet” cu „team roster” („foaie de arbitraj” cu „lista
componentilor echipei”).
Regula 7.5 Greseala de pozitie
7.5.1 se clarifica cazul unei inlocuiri neregulamentare: „Daca un jucator se afla pe teren ca urmare a
unei inlocuiri neregulamentare dupa ce jocul a fost reluat atunci faza este considerata greseala de
pozitie cu consecintele prevazute in situatia unei inlocuiri neregulamentare”.
Regula 7.7 Greseala de rotatie
7.7.1.1 textul stabileste ca „faza va fi semnalizata de scorer cu ajutorul avertizorului sonor” si apoi ce
se intampla daca faza a fost reluata inainte de identificarea greselii: „Daca greseala de rotatie este
observata dupa terminarea fazei atunci un singur punct va fi acordat adversarilor indiferent de
rezultatul fazei jucate”. Concluzie: daca adversarii castiga faza ei nu vor primi 2 puncte iar daca faza
este castigata de echipa in culpa se ignora acest lucru si se va acorda un punct echipei adverse.
Regula 11.3 Contact cu fileul
11.3.1 Cu scopul de a ajuta arbitrii sa inteleaga definitia s-au adaugat cuvinte clarificatoare:
„Acţiunea de jucare a mingii include (printre altele) elanul, lovirea mingii (sau incercarea de a lovi
mingea) şi aterizarea sigura care face ca jucatorul sa fie gata pentru o noua actiune”.
Regula 12.5 Paravan
12.5.2 Cu scopul de a ajuta arbitrii sa inteleaga aceasta regula a fost completata dupa cum urmeaza:
„pentru a-l acoperi pe jucătorul de la serviciu si traiectoria mingii pana cand aceasta traverseaza
planul vertical al fileului”.
Regula 15.2 Succesiunea intreruperilor de joc regulamentare
15.2.3 completarea: „exceptie cazul solicitarii unei inlocuiri fortate de o accidentare sau
eliminare/descalificare” clarifica faptul de bun simt ca poate fi solicitata o inlocuire suplimentara in
cadrul aceleiasi intreruperi regulamentare a jocului ca urmare a accidentarii sau
eliminarii/descalificarii.
Regula 15.4 Timpi de odihna si Timpi tehnici de odihna
15.4.4 se intareste regula ca la toti timpii de odihna inclusiv timpii tehnici de odihna jucatorii trebuie
sa se afle numai in zona libera langa banca lor pentru rezerve.
Regula 15.10 Procedura inlocuirilor
15.10.3c in cazul CMOF se adauga „inclusiv in cazul in care se utilizeaza dispozitive electronice de
transmitere a informatiilor”. Se clarifica astfel cazul in care antrenorii spuneau ca nu mai trebuie
folosite placutele la inlocuiri. Placutele cu numere se vor folosi in orice situatie.

Regula 15.11 Cereri nefondate
15.11.1.3 pentru înlocuirea unui jucător înainte ca jocul să fi fost reluat (sau chiar daca a fost reluat
dar faza nu a fost finalizata- de exemplu repetare ca urmare a intrarii unei a doua mingi in teren) ,
după ce aceeaşi echipă efectuase deja una, cu excepţia înlocuirii ca urmare a accidentării sau
îmbolnăvirii unui jucător aflat pe teren. Se clarifica situatia in care o echipa realizeaza o inlocuire,
jocul este reluat dar faza este repetata si antrenorul solicita o noua inlocuire. Nu trebuie permisa
aceasta a doua solicitare pentru inlocuire decat in cazul accidentarii/imbolnavirii unui jucator din
teren.
Regula 23.3.1 Responsabilitati pentru arbitrul 1
23.3.2.3 se adauga paragrafele
h) unei mingi care traverseaza fileul catre terenul advers in totalitate sau partial prin afara spatiului
de trecere sau atinge antena, pe partea sa de teren.
i) unei mingi servite care trece pe deasupra sau in afara antenei pe partea sa de teren cat si a unei
mingi care dupa a treia atingere trece pe deasupra sau in afara antenei pe partea sa de teren.
Regula 24.3. Responsabilitati pentru arbitrul 2
Se adauga paragraful:
24.3.2.8. mingea servita care trece pe deasupra sau in afara antenei pe partea sa de teren cat si
mingea care dupa a treia atingere trece pe deasupra sau in afara antenei pe partea sa de teren.

Regula 25 Scorer si Regula 26 Scorer asistent
Deoarece acum se folosesc foarte mult dispozitivele electronice s-a simtit nevoia de a se completa
aticolul 25.2.1.2 cu: „verifica datele transmise electronic” iar articolul 26.2.3.2 cu „La competitiile
unde se utilizează foaia de arbitraj electronică scorerul asistent acţionează impreună cu scorerul
pentru a anunţa înlocuirile de jucători, a îndruma cel de-al doilea arbitru către echipa care cere o
întrerupere de joc regulamentara şi a identifica schimbările jucătorilor LIBERO”.
Sectiunea 3 Diagrame
Diagrama 1a Aria de control competitionala
O noua diagrama cu multe dimensiuni noi a fost introdusa.
Diagrama 9 a fost introdusa in tabel si conduita incorecta minora.
Definitii
S-a introdus si definitia stergatorilor de teren ca fiind „persoane desemnate sa pastreze suprafata de
joc curata si uscata. Ei isi indeplinesc sarcinile inainte de meci, in pauza dintre seturi si, daca este
necesar, dupa fiecare faza de joc”.

