
Raport privind activitatea

COLEGIULUI CENTRAL DE ANTRENORI

in perioada 2019 -2020

INTRODUCERE
Colegiul Central de Antrenori este o comisie tehnicd a FederaJiei RomAne de Volei, care

activeazd, pe baza unui program, in vederea aplicdrii atribu{iilor conferite de hotdr6rea Adundrii

Generale qi al Consiliului Director al FRV.

Misiunea Colegiului Central al Antrenorilor este de a elabora strategia generald,

privind componenta de specialitate a dezvoltArii jocului de volei pe plan intem qi intemalional qi

de a stabili sistemul de pregdtire al antrenorilor.

Colegiul Central a activat cu urmdtoarea componentrd:

COJOCARU Adin

$TEFANESCU AIiNA

VARARU Gheorghe

LAzARlscu Pan

GATEJ Mircea

GAVRIL Dan

GRAPA Florin
CRADINARU SOTJN

STANCU Petricd

PASCU Dan

RADU Adrian

- preqedinte

- secretar, loturi nalionale feminine

- loturi nalionale masculine

- sef comisie metodica

- membru comisie metodich

- membru comisie metodicd

- sef comisie perfectionare

- membru comisie perleclionare

- membru comisie perfeclionare

- membru comisie RISP

- responsabil juniori



ACTIVITATEA COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

in conformitate cu misiunile specifice, Colegiul Central de Antrenori s-a intrunit de fiecare

datd cdnd s-a impus, conform atribuiiilor sale qi:

A nominalizat si propus spre aprobare Consiliului Director, antrenorii loturilor pentru

anlui- 201912020 (Seniori, juniori, cadeti - feminin si masculin, sperante - feminin si masculin)

A analizat programul de pregatire al loturilor de speranJe, cadeti si juniori pentru anul

2019 (participarea 1a Festivalul olimpic de Tineret, Jocurile Balcanice qi campionat Mondial)

(i planul de pregitire al lotului de seniori M/F pentru participarea 1a Silver League;

& planul de pregdtire al lotului de seniori M/F pentru participarea la Tumeul final al

Campionatului European;
@ planul de pregltire al lotului de junioare, pentru participarea la Festivalul Olimpic de

lineret de la Baku, Azerbaijan, la Jocurile Balcanice qi Campionat Mondial Cairo, Egipt.

& Planul de pregitire al lotului de juniori 1a Jocurile Balcanice;
& planul de pregdtire al lotului de cadeliMiF) pentru participarea la Tumeul de calificare la

CE2019, Ploiesti, qi participarea 1a Jocurile Balcanice;

'9 planul de pregatire al iotului de cadeli (N{/F) pentru participarea la Tumeul final al

Campionatului European, Bulgaria 1a masculin qi Italia 1a feminin.
(! planul de pregdtire al selecliei lotului se sperante F/M decembrie 2\l9,Izvorutl
(& a realizat planul de preg[tire pentru Centrul Olimpic de la Craiova.

A analizat activitatea si rezultatele oblinute de loturile nationale de seniori, juniori, cadeti

(masculin si feminin) 201912020, unde

,9 la nivelul seniorilor (feminin/masculin) s-a obtinut cistisarea Competitie Silver

Leaeue. atit la femini cit si la masculin - obiectiv rea,ltz t;
6 la nivelul seniorilor (feminin) s-a obtinut participarea in faza optimilor la Tumeul final

CE, Ungaria - obiectiv realizat, iar la masculin nu s-a reuqit jucatea fazei optimilor a

Campionatului European, Franla - obiectiv nerealizat;
13 la nivelul junioarelor s-a oblinut calificarea in finala FOTE, pierdutd in fala Rusiei, fiind

VICECAMPIOANA EUNOPEANA OLIMPUCA LA TINERET - ObiECtiV TEAIiZAt;
(l tot la nivelul junioarelor s-a oblinut calificarea in sferturile de fina15 ale Campionatul

Mondial, terminAn competilia pe locul 6 - obiectiv realaat;
(3 la nivelul cadetilor MiF, calificarea la tumeul final al Campionatului European - obiectiv

realwat;
l& participarea cadelilor M/F la tumeul final al CE, nu a dus 1a ieqirea din grupe, pentu a

accede in fazele superioare - obiectiv nerealizat;



A organizat qi realizat suslinerea probelor de control, pentru sportivii de la nivelul de

cadeli qi juniori, cerin!6 obligatorie de participare in Campionatui Nalional.

A organizat FESTMLUL DE VOLEI pentru copii, cuprinsi intre varstele 9-I1 ani,

dentmlt EABy VOLEI,11 perioada 10 * 13 octombrie la Complexul sporliv Izvorani, care a

alut ca obiective

1. tn principal promovarea gi dezvoltarea voleiului, prin atragerea copiilor din clasele

primare ipre practicarea acestui sport, l5rgirea bazei de seleclie, implementarea unui

prog.u- unitar de antrenamente, angrenarea copiilor intre 9-11 ani in diverse competilii.

ip"iil"" vdrstei 1or, cresterea numdrului de potenliali sportivi legitimali 9i, nu in ultimul

rdnd, creqterea numirului de profesori/antrenori cu specializare volei.

2. in secundar incearci sd devin6 un mod de joc specific voleiului, la clasele primare, in
cadrul lecliilor de educalie fizicd, prin introducerea lui in programa scolar6'

A organizat si a desfasurat cursurile de perfectionare pentru antrenorii de juniori si

seniori:

JUNIORI (cadeli qi juniori) 2019 la Dobroiegti, cu participarea invitatului Giuseppe Bosetti" din

ITALIA.

Teme cu caracter predominat teoretic

1 . Metodologia de coaching la nivelul juniorilor, in special la situafiile de joc simple.

2. Metodologia preludrii, la nivelul juniorilor.

SENIORI 2019 la Craiova (prima sesiune), cu participarea invitatilor Grapi Florin. Pascu

Danut. Dobre Ion, Gatei Mircea.

Teme cu caracter predominat teoretic qi practic

. Rolul antrenorului in timpul unui meci

. Planificarea avansatd pentru echipele de seniori qi transpunerea in practicd

. Sisteme de apdrare la nivelul seniorilor

. Voleiul de performanld de la juniori la seniori

A stabilit, in colaborare cu Comisia de Competitii, sistemul competitional pentru campionatul

201912020.

PROPUNERI

o Continuarea realizdrii ORIENTARII UNITARE METODICE pentru antrenorii de volei

panea a II-a;
ll Testarea periodicd a antrenorilor echipelor de juniori si seniori;

inregistrarea antrenamentelor loturilor nalionale gi aduse in federalie, pentru analizd qi

formarea unei baze de date;
Continuarea proiectthri, BABY VOLEI, cate sd se adreseze copiilor 8- 10 ani;



. Realizarea unor TABERE DE PRB,GATIRE, pentru sperante/cadeti, pentru posturile

deficitare * atac anli de 24 (extreme), ridicdtori, libero.

REALIZAT

. A nominalizat si propus spre aprobare Consiliului Director, antrenorii loturilor pentru anul

201912020 (Juniori, cadeti - feminin si masculin, sperante - feminin si masculin)
o A analizat programul de pregatire a loturilor de seniori, juniori qi cadeti pentru anul

201912020 (participarea la Jocurile Balcanice, Campionate Europene, Festivalul Olimpic de

Tineret European qi Campionat Mondial);
o A analizat activitatea si rezultatele obtinute de loturile nationale de seniori, juniori, cadeti,

speranle (masculin si feminin) in anul 2019;
. A aplicat PROTOCOLUL de colaborare FRV - MEN'
. A organizat cursurile de perfectionare pentru antrenorii de seniori A1lA2 la Craiova 9i

Dobroiepti, cu participarea lectorilor strdni gi rom6ni;
o A organizat p roiectul, Festivat de volei, care sd se adreseze copiilor de 8-10 ani
o Introducerea obligativitdtii echipelor de A1 de a inregistra jocurile din campionat si postarea

lor pe site-ul federatiei

NEREALIzAT

. Realizarea ORIENTARII UNITARE METODICE pentru antrenorii de volei partea a II-a -
este in lucru;

Preqedinte C.C.Antrenori

Adin COJOCARU


