
REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VOLEI PENTRU 

SPERANŢE 

EDIŢIA  2021-2022 

 

 

CAPITOLUL  I – SCOP 

 
Desemnarea echipelor campioane la categoria speranţe (m+f) în ediţia 2021-2022 şi angrenarea unui număr cât mai mare 

de copii în practicarea jocului de volei. 

 

CAPITOLUL II – CONDIŢII ORGANIZATORICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

Campionatul de speranţe este organizat de către F.R.Volei cu sprijinul M.E.N. şi al A.J.V., prin comisiile locale şi  

structurile sportive cu secţii de volei. 

Jocurile se vor desfăşura numai în săli omologate de către C.C. Competiţii a F.R. Volei. 

Înălţimea fileului este de 2,43m la masculin şi 2,24m la feminin. 

La turneele fazei interjudeţene, cheltuielile reprezentând transportul, cazarea şi masa arbitrilor delegaţi vor fi suportate de 

echipa organizatoare iar îndemnizaţiile de arbitraj pentru întreaga brigadă  fiind suportate de către echipele participante. 

La turneele semifinale și finale, cheltuielile reprezentând transportul, cazarea, masa și indemnizația arbitrilor delegaţi vor 

fi suportate de către echipele participante. 

În situaţia în care la un turneu nu se prezintă una sau mai multe echipe, cheltuielile arbitrilor delegaţi vor fi achitate de 

către echipele care s-au prezentat la turneele respective. 

 

CAPITOLUL III – SISTEMUL ŞI DATELE DE DESFĂŞURARE 

 
Campionatul se va desfăşura în 3 faze, după cum urmează: 

 

FAZA a I-a 

 

Interjudeţeană care se dispută sub formă de turnee la fiecare echipa din grupă. 

Echipele înscrise în competiţie vor fi repartizate pe criterii geografice în  serii de 4 echipe (în funcție de câte echipe se vor 

înscrie) şi vor desfăşura câte un turneu simplu, la fiecare echipă din grupă. Ordinea jocurilor se va desfășura conform tabelei 

Berger respectându-se poziția din grupa postată pe site-ul F.R.Volei. 

Echipele vor susţine câte 2 (două) jocuri pe zi. 

Turneele se vor  desfăşura în urmatoarele perioade: 

- Turneu I :    30-31.10.2021 

- Turneul II : 27-28 .11.2021 

- Turneul III : 29-30.01.2022 

- Turneul IV : 12-13.02.2022 

- In cazul seriilor cu 5 echipe Turneul V 26.02-27.02.2022. 

Modul de desfășurare al turneelor: 

La grupele de 4 echipe: primul turneu va fi organizat de echipa care ocupă  poziția 1, al doilea turneu de echipa de pe 

poziția a 2-a, s.a.m.d. 

La grupele de 5 echipe:  

- primul turneu va fi organizat de echipa care ocupă pozitia 1 (echipa de pe poziția a 5-a nu participă); 

- al doilea turneu va fi organizat de echipa care ocupă pozitia a 2-a (echipa de pe pozitia 1 nu participă); 

- al treilea turneu va fi organizat de echipa care ocupă pozitia a 3-a (echipa de pe pozitia 2 nu participă); 

- al patrulea turneu va fi organizat de echipa care ocupă pozitia a 4-a (echipa de pe pozitia 3 nu participă); 

- al cincilea turneu va fi organizat de echipa care ocupă pozitia a 5-a (echipa de pe pozitia 4 nu participă). 

Cererile de înscriere pentru faza interjudețeană vor fi trimise la F.R.Volei până la data de 24.07.2020. 

Datorita numarului diferit de echipe înscrise in campionat, calificarea în faza semifinală se va face astfel : 

- la feminin - se califică pentru faza semifinală I echipele clasate pe primele două locuri și cele mai bune 4 echipe de pe locul 3. 

- la masculin - se califică pentru faza semifinală I echipele clasate pe primele 3 locuri si cea mai bine clasată echipă de pe locul 

4. 

 

FAZA a II-a 
semifinală I –  19-20.03.2022 

semifinală II – 09-10.04.2022 

 



 

Semifinală I 
Echipele calificate vor fi împarțite la feminin în 6 serii a câte patru echipe iar la masculin în 4 serii a câte patru echipe. 

Repartiția se va face pe criterii valorice si geografice (pe cât e posibil), iar echipele vor disputa un turneu simplu cu două jocuri 

pe zi. 

Jocurile se vor desfăşura conform tabelei Berger, numerele de ordine ale echipelor fiind stabilite în cadrul şedinţei tehnice  

care va avea loc la ora 19.00, în ziua premergătoare începerii turneului, în localitatea de desfăşurare a acestuia. 

Desemnarea localităţilor care vor găzdui turneele din faza semifinală I se va face de către C.C.Competiții în ședința care 

va avea loc în data de 08.03.2022, ora 17 la sediul F.R.Volei, în urma ofertelor primite de la echipe. 

Se califică pentru faza finală, la feminin și la masculin echipele clasate pe primul loc din fiecare serie. Echipele clasate pe 

locurile 2 și 3 la masculin vor fi repartizate în două serii care vor participa la faza semifinală II, iar echipele clasate pe locul 2 și 

cele mai bune două locuri 3 de la feminin vor fi repartizate în două serii care vor participa în faza semifinală II. 

 

Semifinală II 
Desemnarea localităţilor care vor găzdui turneele din faza semifinală II se va face de către C.C.Competiții în ședința care 

va avea loc în data de 29.03.2022, ora 17 la sediul F.R.Volei, în urma ofertelor primite de la echipe. 

Echipele clasate pe primele 2 locuri la masculin și primul loc la feminin de la faza simifinală II vor participa la faza 

finală împreună cu echipele calificate din faza semifinală I. 

 

FAZA a III-a 
Desemnarea localităţilor care vor găzdui turneele din faza finală masculină și feminină va avea loc în data de 26.04.2022, 

ora 11.00 la sediul F.R.Volei, în urma ofertelor primite de la echipe. Localitățile vor fi stabilite conform regulamentului de 

atribuire a turneelor (trebuie să dispună de două săli de joc regulamentare). 

Turneul final se va desfăşura pe durata a 5 zile, în perioada 11-15.05.2022, cele 8 echipe calificate fiind repartizate în 2 

serii, după cum urmează: 

 

În cazul în care echipele se 

califică din 4 serii semifinale 

 

Seria I-a - locul 1 din grupa A semifinală, locul 2 din grupa B, locul 1 din 

grupa C, locul 2 din grupa D. 

Seria a II-a - locul 2 din grupa A semifinală, locul 1 din grupa B, locul 2 

din grupa C, locul 1 din grupa D. 

În cazul în care echipele se 

califică din 8 serii semifinale 

 

Seria I-a - locul 1 din grupa A, locul 1 din grupa C, locul 1 din grupa E, 

locul 1 din grupa G. 

Seria a II-a - locul 1 din grupa B, locul 1 din grupa D, locul 1 din grupa F, 

locul 1 din grupa H. 

 

În această fază, echipele vor susţine un singur joc pe zi şi vor juca fiecare cu fiecare în cele două grupe după regula 

tabelei Berger, cu numere de ordine ale echipelor stabilite prin tragere la sorţi, în cadrul şedinţei tehnice care va avea loc în 

localitatea de desfăşurare a turneului, în ziua premergătoare începerii acestuia, la ora 19.00. 

După desfăşurarea jocurilor din cele două serii, echipele clasate pe locurile 1 şi 2 în seria I şi seria a II-a vor juca pentru a 

stabili echipa campioană. 

La fel vor proceda şi echipele clasate pe locurile 3 şi 4 în fiecare serie, clasamentul final stabilind locurile 5-8. 

Desfăşurarea și ordinea jocurilor în cele două serii se va face astfel: 

- jocul 1 - locul 3 din seria I a cu locul 4 din seria a II a, 

- jocul 2 - locul 4 din seria I a cu locul 3 din seria a II a, 

- jocul 3 - locul 1 din seria I a cu locul 2 din seria a II a, 

- jocul 4 - locul 2 din seria I a cu locul 1 din seria a II a, 

În ultima zi a turneului se vor întâlni: 

- jocul 5 – învinsele din jocurile 1şi 2 

- jocul 6 – învingătoarele din jocurile 1şi 2 

- jocul 7 – învinsele din jocurile 3 si 4, 

- jocul 8 – învingătoarele din jocurile 3 si 4 

Jocurile se vor desfăşura în două săli de joc (I şi II). Repartizarea celor două serii pe săli se va face prin tragere la sorţi. 

Desfăşurarea jocurilor pentru locurile 1-4 va avea loc în sala I, desemnată de organizator în cadrul şedinţei tehnice, iar jocurile 

pentru locurile 5-8 în sala II. 

 

CAPITOLUL  IV – CONDIŢII DE STABILIRE A REZULTATELOR 

 

Clasamentele se întocmesc conform R.O.A.V. pentru fiecare fază a competiţiei (tur, retur, turnee semifinale, turneu final) 

după sistemul: 

 



 

- 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 a două sau mai multe echipe, departajarea va fi făcută după numărul de victorii, apoi de 

raportul dintre seturile câştigate şi cele pierdute, echipa cu un raport mai mare fiind în avantaj. 

Dacă şi raportul seturilor este egal, se va lua în considerare raportul dintre punctele câştigate şi cele pierdute. 

Echipele clasate pe primul loc în etapa finală vor fi declarate Campioane Naționale la speranţe în anul competiţional 

2020-2021 şi vor primi din partea F.R.Volei cupa, diplomă, 17 medalii şi 17 tricouri de campion. 

Echipele clasate pe locurile 2 şi 3 vor primi medalii şi diplomă, iar echipele clasate pe locurile 4-8 vor primi diplomă. 

 

CAPITOLUL  V – CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
Colegiul Central al Antrenorilor a hotărât că echipele participante în campionatul naţional de volei pentru juniori III, 

ediţia 2021-2022, au dreptul să folosească  jucători născuţi în anii: 

- 2007 - 2008 la masculin 

- 2008 - 2009 la feminin 

Echipele au obligația să aibă înscrise în foaia de arbitraj minim 6 jucători de vârsta eșalonului competițional la 

care participă și maxim 3 jucători de la eșaloanele inferioare. 

Participarea sportivilor la jocuri se va face pe baza licenței colective, 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. 

Structurile Sportive care înscriu în campionat 2 echipe feminine sau masculine sunt obligate să trimită la F.R.Volei tabele 

nominale cu componenţa acestora. 

Aceste Structuri Sportive pot face o selecţionată a celor două echipe, începând cu faza în care una dintre ele nu s-a 

calificat. Deasemenea cele două echipe ale aceluiași club nu se pot califica în faza finală. 

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. Din punct de vedere sanitar se vor respecta prevederile Ordonanței 

nr.535/30.07.2021. 

La faza interjudeţeană se poate înscrie orice echipă care face parte dintr-o Structură Sportivă afiliată la F.R.Volei, cu 

Certificat de Identitate Sportivă. Cererile de înscriere pentru faza interjudeţeană vor fi trimise la F.R.V., până la data de 

20.06.2021. 

Dacă o echipă are, înaintea unui meci din campionat, mai mult de 5 sportivi sau 2 sau mai mulți ridicători 

depistați, prin teste Antigen confirmate de DSP, cu virusul Sars-Cov-2 atunci, la cererea acesteia, meciul se amână. 

Rejucarea acestuia se poate face la o dată aleasă de comun acord de ambele echipe dar nu mai târziu de data la care 

se termină faza de campionat pentru care desfășoară meciul. Dacă echipele nu pot cădea de acord asupra unei date 

de rejucare atunci Comisia Centrală de Competiții a Federației Române de Volei va stabili această dată. 
 

Cererile de înscriere în ediţia 2022-2023 ale campionatelor naţionale divizia speranțe 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.  
 

CAPITOLUL VI – CERINȚE TEHNICO-TACTICE 

 

În campionatele rezervate sperantelor echipele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

a)  In campionatele rezervate sperantelor echipele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  

- echipele de speranţe pot juca în sistemul “5+1” / ,,4+2”, pe toată  durata jocului. Este interzisă 

folosirea serviciului din săritură in fortă. Este permisă folosirea serviciului din săritură plutitor 

(“float”) sau de pe sol. Echipele pot folosi 2 jucători Libero numai dacă au înregistrați în foaia de 

arbitraj 12 jucători.  

- echipele aflate la primirea serviciului (faza I a) trebuie să efectueze ridicarea numai de către 

ridicător / ridicatori,   care pot efectua intrare din toate zonele, iar în linia a II-a, la nevoie, poate 

realiza ridicarea și libero-ul din teren. In cazul preluărilor, din serviciu, imprecise, unde nu poate 

ajunge nici ridicătorul și nici libero-ul, construcția atacului poate fi făcută de către orice jucător din 



teren.  Pentru echipele aflate în situația de preluare din atac ( faza a II a ) ridicarea poate fi 

efectuată de oricare jucător, indiferent de specializare.  

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE 

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. 


