
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI  NAŢIONAL  de VOLEI de PLAJĂ 

pentru SPERANŢE (masculin + feminin) 
EDIŢIA 2019 

 CAPITOLUL I – SCOP 

 

            Încă de acum trei ani am introdus jocul de volei de plajă oficial şi pentru fetele şi băieţii de 

categorie speranţe.  Pentru a mări numărul copiilor interesaţi de această disciplină olimpică şi 

pentru formarea deprinderilor specifice jocului de la vârste mai fragede, în acest an Comisia 

Naţională de Volei de Plajă continuă organizarea Campionatului Naţional de Speranţe care se va 

ghida după prezentul Regulament. 

CAPITOLUL II – ORGANIZARE 

Campionatul Naţional de Volei pentru Speranţe este organizat de Federaţia Română de 

Volei (F.R.V.), prin Comisia Naţională de Volei de Plajă (C.N.V.P.), cu sprijinul M.E.C. şi al 

Asociaţiilor Judeţene de Volei, prin comisiile locale şi cluburile sportive care au echipe 

participante în campionat. 

Se pot înscrie pentru a participa în finala campionatului naţional de sperante doar echipele 

cluburilor care posedă Certificat de Identitate Sportivă şi sunt afiliate la F.R.V. Însă, în etapele 

zonale sunt admişi/admise şi sportivi/sportive nelegitimaţi/nelegitimate la FRV. 

Pentru asigurarea organizării şi desfăşurării în condiţii optime a Campionatului Naţional, 

F.R.V şi C.N.V.P., sunt de acord cu asocierea în calitate de parteneriat sau sponsorizare, cu orice 

persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii. Condiţiile contractului de parteneriat (protocol) sau 

sponsorizare sunt negociate de către persoanele împuternicite în acest sens. 

CAPITOLUL III – SISTEM; DATE DE DESFĂŞURARE; JOCUL CU MINGEA;     

ECHIPAMENT 

Finala Campionatului naţional de volei de plajă pentru speranţe se va desfăşura în perioada 24-

30 iunie 2019 la Bucureşti în Complexul Studenţesc Tei pe trei terenuri; 

Înainte de Finala Campionatului naţional de volei de plajă pentru speranţe se va disputa minim 

o etapă zonală ce va puncta în clasamentul general individual. 

Finala Campionatul naţional de volei de plajă pentru speranţe se va juca pe tablou principal de 

16 echipe.  Ordinea echipelor pe tabloul principal este stabilită pe baza punctelor obţinute de 

jucători/jucătoare până la data începerii competiţiei.  

Vor fi admise 6 echipe prin calificare directă, în timp ce alte 8 echipe vor proveni din 

calificări. Organizatorii îşi rezervă dreptul să acorde 2 „wild cards” per tablou de concurs. Echipele 

cu puncte insuficiente pentru accesul pe tabloul principal vor juca meciuri de calificare. Dacă prea 

puţini jucători au puncte, restul tabloului principal se va completa prin disputarea jocurilor de 

calificare. 

 



 

 

 

Se joacă pe sistemul două seturi câştigate din trei. Fiecare set se desfăşoară până la 15 puncte, 

cu diferenţă de minimum două puncte. Terenurile se schimba la cumul de 5 puncte, iar la cumul de 

15 puncte se acordă TO tehnic. Setul decisiv se dispută până la 11 puncte si diferenţă de 2 puncte 

cu schimb de teren la cumul de 4 puncte, fără TO tehnic. 

Fiecare echipă are dreptul în fiecare set la un timp de odihnă de 1 minut. T.O. va fi solicitat 

doar de către căpitanul de echipă. 

Time –out medical: un sportiv/o sportivă are dreptul la un singur time-out medical pe toată 

durata turneului. La cel de-al 2-lea time–out medical al aceleiaşi persoane echipa acesteia va fi 

declarată incompletă pentru restul turneului în scopul de a se evita periclitarea sănătăţii. 

Serviciul se execută cu o singură mână. Este admis procedeul “din săritură”. 

Preluarea din serviciu sau din atacul advers se poate efectua la fel ca în sală.  

A doua lovitură poate fi executată cu două mâini de jos. În cazul în care a doua lovitură este 

efectuată cu două mâini de sus această lovitură poate fi exclusiv o pasă pentru atacul coechipierului, 

indiferent de direcţia mingii. 

Lovitura de atac se va efectua doar prin următoarele procedee: 

(1) cu palma deschisă  prin plesnirea mingii (lovitura de atac),  

(2) cu degetele lipite şi îndoite prin “înţeparea mingii”, 

(3) cu pumnul.                              

O echipă are dreptul la 3 lovituri. Blocajul este considerat lovitură. Sportivul/sportiva care a 

atins mingea la blocaj poate juca imediat a 2-a lovitură a echipei. 

La turneele de speranţe este permisă prezenţa antrenorilor pe scaunele de odihnă. Scopul 

acestei măsuri este pentru ca aceştia să îşi poată forma elevii mai bine, dar şi pentru o trecere mai 

puţin abruptă de la voleiul de sală la cel de plajă. 

Doar antrenorii au dreptul să ofere indicaţii sportivilor proprii şi doar pe perioada în care 

mingea nu este în joc. În cazul în care un antrenor suferă o sancţiune, acest aspect va fi consemnat 

în foaia de joc la rubrica „Observaţii”. 

Echipamentul de joc trebuie să fie uniform pentru ambii componenţi ai echipei şi anume: - 

tricou/maieu/bustieră acelaşi model şi culoare; pantalon scurt/şort/slip acelaşi model şi aceeaşi 

culoare. Jucătorii/jucătoarele pot purta şapcă, bandană, ochelari de soare, etc, ce pot fi modele 

diferite. Sportivii/sportivele vor juca în tălpile goale, şosetele vor fi admise doar pentru protecţia 

eventualelor accidentări. 

Echipa câştigătoare a turneului final va fi declarată campioană naţională de speranţe, ediţia 

2019 şi va primi din partea F.R.V. trofeul, diplome, medalii şi tricouri de campioni. 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE PARTICIPARE LA FINALA C.N. DE SPERANŢE 

Participarea sportivilor/sportivelor se va face pe bază de legitimaţii de joc, emise de F.R.V. 

pentru anul competiţional 2018/2019 având viza medicală în termen. 

Au drept de joc sportivele născute 2005 şi mai tinere şi sportivii născuţi 2004 şi mai tineri.  

La sedinţa tehnică toţi sportivii vor semna împreună cu antrenorul clubului de care aparţin o 

declaraţie pe proprie răspundere în ceea ce priveşte starea de sănătate generală precum şi, 

respectarea normelor de conduită în interiorul Complexului Studenţesc Tei. 

Viza medicală a sportivilor trebuie să fie efectuată conform Ordinului 1058/404 publicat în 

Monitorul Oficial din 14.05.2003, în cabinete specializate în medicină sportivă. 

CAPITOLUL V – CONDIŢII ORGANIZATORICE 

 

Pentru jocurile din campionatul naţional de volei de plajă pentru speranţe înălţimea fileului 

este de 2,12 m la feminin şi 2,30 la masculin. 

Dimensiunea terenurilor va fi de 16x8 m.  

Echipele se vor înscrie pentru Finala Campionatului Naţional de volei de plajă pentru Speranţe pe 

internet până în 20 iunie 2019, astfel organizatorii vor putea estima dimensiunile turneului şi 

tabloul competiţional. În cazul în care intervin modificări în cadrul echipelor sau apar echipe 

neînscrise la sedinţa tehnică, acestea vor fi admise în concurs, dar doar în calificări cu start zero 

puncte în clasamentul individual. 

Sedinţa tehnică se va desfăşura luni 24 iunie la ora 9.00 în incinta Complexului Studenţesc 

Tei. 

La Finala Campionatului Naţional de volei de plajă pentru Speranţe va fi prezentă Comisia 

de Organizare şi Apel a turneului alcătuită din membri ai CNVP şi reprezentanţi ai organizatorilor 

pentru a rezolva orice situaţie neprevăzută sau în afara regulamentelor. 

CAPITOLUL VI – CONDIŢII ADMINISTRATIVE 

 Cheltuielile privind indemnizaţia arbitrilor vor fi suportate de către organizatori; 

 Echipele participante îşi vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă; 

 Sponsorii competiţiei vor asigura echipamente pentru jucători, arbitri şi personalul auxiliar 

în limitele stabilite prin contract; 

 Apa pentru jucători/jucătoare şi oficiali (în timpul meciurilor) va fi asigurată de sponsorii 

competiţiei prin intermediul organizatorilor; 

 Măsurile de securitate pentru oficiali şi echipele participante, din momentul începerii 

competiţiei şi până la finalizarea acesteia, conform H.G. nr. 791 din 19.05.2004, publicată 

în Monitorul Oficial nr.478 din 28.05.2004, vor fi asigurate de către organizatori. 

 

 

 

 


