REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL DIVIZIEI A2
PENTRU ANUL COMPETIŢIONAL 2021 – 2022
CAPITOLUL I – SCOP
Stabilirea echipelor care vor promova în DIVIZIA A1.
Asigură continuitatea activităţii între nivelul de juniori şi cel de seniori.
CAPITOLUL II – CONDIŢII ORGANIZATORICE ŞI ADMINISTRATIVE
Campionatul naţional al Diviziei A2 este organizat de către F.R.Volei, cu sprijinul A.J.V. şi al structurilor sportive.
În ediţia 2021-2022 se pot înscrie pentru a participa în Campionatul Naţional al Diviziei A2 echipele structurilor
sportive care posedă Certificat de Identitate Sportivă şi sunt afiliate la F.R.Volei.
Jocurile se vor desfăşura numai în sălile omologate de către C.C. Competiţii, specificate în cererile de înscriere ale
echipelor.
În cazul desfăşurării unei partide în altă sală decât cele specificate în cererea de înscriere, echipa organizatoare va pierde
jocul cu 0:3 (0:75), fără punct în clasament.
În cazuri de forţă majoră, se va cere aprobarea C.C. Competiţii pentru disputarea jocului în altă sală, corespunzătoare
categoriei respective.
Jocurile vor fi programate şi se vor desfăşura conform Art. 3 din capitolul Precizări al prezentului Buletin Informativ,
excepţie făcând jocurile la care echipa oaspete solicită, în scris, programarea jocului la o altă oră. Modificarea orei de
desfăşurare a jocului trebuie comunicată la C.C.Competiţii cu cel puţin 5 zile înainte. Echipele gazdă sunt obligate să dea curs
eventualelor cereri şi să programeze acele jocuri, în funcţie de solicitările oaspeţilor.
Toate echipele de divizia A2 sunt obligate să afișeze în sălile de competiție banner-ul cu sigla F.R.Volei, în caz
contrar vor fi amendate cu 150 euro.
CAPITOLUL III – SISTEMUL ŞI DATELE DE DESFĂŞURARE
Campionatul Diviziei A2 se va desfăşura în patru faze la feminin și două faze la masculin, după cum urmează:
FAZA I-a
Echipele înscrise în această competiţie vor fi împărţite la feminin cât şi la masculin, după criterii geografice, în câte
două serii..
La feminin în cele două serii, echipele vor desfăşura jocuri tur-retur, fiecare cu fiecare.
Programul jocurilor la feminin este următorul :

Feminin ( grupe de 5/6 echipe )
Etapa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Data 23.10.21 30.10.21 06.11.21 13.11.21 20.11.21 22.01.22 29.01.22 05.02.22 12.02.22 19.02.22

Etapa
Data

Feminin ( grupe de 7/8 echipe )
I
II
III
IV
23.10.21 30.10.21 06.11.21 13.11.21
XI
XII
XIII
XIV
12.02.22 19.02.22 26.02.22 05.03.22

V
VI
VII
VIII
IX
X
20.11.21 27.11.21 04.12.21 22.01.22 29.01.22 05.02.22

La masculin cele două serii vor fi alcătuite după poziția geografică și se va desfășura sub formă de tutneu la fiecare
echipă. Ordinea după care se vor organiza turneele este dată de poziția din grupă, iar ordinea jocurilor va fi stabilită în ziua
premergătoare începerii tuneului.
Seria de EST: 1) CS Știința Bacău
2) CSM Suceava
3) CSM RM Sărat
4) Acsdemia de Volei Tomis C-ța

Seria de VEST: 1) CS Pro Volei Arad
2) ACS Volei Club Zală 2015
3)CS Oțelol Roșu
4) CS Westar Arad

Turneele la masculin se vor desfășura după cum urmează: Turneul I 22-24.10.2021
Turneul II 03-05.12.2021
Turneul III 21-23.01.2022
Turneul IV 18-20.02.2022
FAZA a II a – PLAY OFF feminin
Echipele vor juca după sistemul cel mai bun din 3 jocuri. Primul joc se va disputa la echipa mai bine clasată, următorul
joc se va disputa la echipa mai slab clasată, iar dacă este cazul ultimul joc se va disputa la echipa mai bine clasată. În cazul în
care echipa mai slab clasată câstigă faza, aceasta va prelua poziția în clasament a echipei mai bine clasată. În grupele feminine
de 6 echipe locurile 1 și 2 nu vor juca în prima etapă, iar în play off vor juca 3 – 6 și 4 – 5, iar în seria de 8 echipe se va juca
play-off 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Etapa I-a feminin
Tur 1
Tur 2
Tur 3

19.03.2022
26.03.2022
02.04.2022

FAZA a III-a TURNEU
În această fază echipele câștigătoare din etapa a I-a, din grupa de 8 echipe, vor juca între ele în sistem turneu. În
grupele de 6 echipe, locurile 1 și 2 vor juca cu căștigtoarele din prima etapă tot în sistem turneu. Turneele se vor
organiza în perioada 15-17.04.2022 la feminin. Oferta de organizare va avea loc în data de 05.04.2022, ora 11.00 la
sediul F.R. Volei (oferta va începe de la 500 Euro).
FAZA a IV-a – TURNEU DE PROMOVARE ÎN DIVIZIA A1
Echipele clasate pe primele doua locuri după desfăşurarea fazei a III-a, vor participa la turneul de promovare în Divizia
A1 (vezi regulamentul de promovare în Divizia A1) în perioada 01-03.04.2022 la masculin și 6-8.05.2022 la feminin. Oferta
de organizare la masculin va avea loc în data de 15.03.2022, iar la feminin în data de 26.04.2022, ora 11.00 la sediul F.R.
Volei (oferta va începe de la 1000 Euro).
CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE STABILIRE A REZULTATELOR
Clasamentul se va întocmi pe baza punctelor obţinute astfel:
3 puncte pentru joc câştigat cu 3-0 sau 3-1;
2 punct pentru joc câștigat cu 3-2;
1 punct pentru joc pierdut cu 2-3;
0 puncte pentru joc pierdut 0-3 sau 1-3.
În caz de egalitate la puncte, departajarea se face după numărul de victorii. Dacă egalitatea persistă departajarea se vs
face după raportul dintre seturile câştigate şi cele pierdute, iar dacă egalitatea persistă, după raportul punctelor câştigate şi cele
pierdute.
-

CAPITOLUL V – CONDIŢII DE PARTICIPARE
Participarea sportivilor la jocuri se va face pe bază de licență colectivă, listată de pe platforma cloud.frvolei.ro de către
fiecare echipă, ștampilată și semnată de conducătorul structurii sportive, care va cuprinde doar sportivii validați de F.R.Volei.
Sportivii legitimați la un club cu echipe înscrise la divizia A1 si A2 pot juca la ambele eșaloane dar nu în aceeași
zi .
La nivelul diviziei A2 echipa poate avea în componență maxim 14 jucători.
O echipă poate avea în componență jucator(i) LIBERO după cum urmează:
a)
b)

pentru o echipă compusă din 12 jucători sau mai puțin
pentru o echipă compusă din 13 jucători sau mai mulți

-

MAXIM 2 LIBERO
OBLIGATORIU 2 LIBERO

Vizita 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.

Echipele pot folosi şi juniori cu dublă legitimare, aceştia putând să provină de la orice echipă de juniori din ţară. Dubla
legitimare se poate face pe maxim un an competițional.
Echipele de Divizia A2 pot transfera maxim 4 jucători străini, dar vor putea folosi în teren maxim 2 jucători
străini.
Taxa pentru dubla legitimare va fi suportată de echipa care solicită acest lucru..
Nu sunt restricţii de vârstă în Divizia A2.
Echipele vor suporta cheltuielile de organizare (baremuri şi îndemnizaţii de arbitraj şi asistenţă medicală), conform
normelor financiare în vigoare (vezi ,,Precizări”).
Toate echipele de divizia A2 sunt obligate să afișeze în sălile de competiție banner-ul cu sigla F.R.Volei, în caz contrar
vor fi amendate cu 150 euro.
Echipele care nu au dreptul să promoveze în divizia A1 nu vor participa la Turneul de Promovare în A1.
Cererile de înscriere în ediţia 2022-2023 ale campionatelor naţionale divizia A2 vor fi trimise la F.R.Volei până la
data de 31.05.2022, dată până la care se va face şi dovada achitării taxelor de înscriere. După această dată, cererile de
înscriere se vor putea înregistra achitând dublu taxei de înscriere corespunzătoare cererii, dar nu mai târziu de
20.06.2022.

Echipele de divizia A2 (masculin și feminin) au obligativitatea ca până la începutul
campionatului să trimită la adresa mocanustefi13@gmail.com poza oficială și sigla echipei în
format JPG sau PNG pentru sezonul 2021 / 2022.
CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FIALE

F.R.Volei prin Comisia Centrală de Competiţii, îşi rezervă dreptul de a rezolva orice caz care nu
este cuprins în prezentul Buletin Informativ, în conformitate cu regulamentele F.R.Volei, C.E.V. şi
F.I.V.B. şi să aducă modificări programului de desfăşurare al campionatului, în funcţie de programul
reprezentativelor naţionale.
REGULAMENTUL TURNEULUI DE PROMOVARE ÎN DIVIZIA A1
Turneul de promovare în Divizia A1 va fi organizat de către echipa care obţine acest drept, conform regulamentului de
atribuire al turneelor.
Ordinea jocurilor la acest turneu va fi stabilită la sedința tehnică care va avea loc în ziua premergătoare începerii
turneului.
Echipele clasate pe locurile 1 şi 2, la încheierea acestui turneu promovează în Divizia A1.
Cheltuielile reprezentând transportul, cazarea, masa şi îndemnizaţiile arbitrilor delegaţi şi a observatorului federal,
precum şi îndemnizaţiile arbitrilor auxiliari, asistenţă medicală, operator tabelă de marcaj şi manipulator materiale vor fi
suportate de către echipele participante conform baremului de divizia A1.
Organizatorii turneului vor asigura asistenţa medicală, foi de arbitraj, copii de mingi şi ştergători.
Turneele de promovare în Divizia A1 se vor desfăşura doar în săli care îndeplinesc conditiile și dimensiunile cerute
pentru desfășurarea jocurilor de Divizia A1.

