
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI  
Colegiul Central de Antrenori 
Cursul de perfecţionare al antrenorilor – 2022  
Juniori 

FEDERATIA ROMÂNĂ DE VOLEI organizează in parteneriat cu Clubul Sportiv Universitar Tg. MURES, in perioada 
10 - 17.07.2022 ( 11-12 iulie sau 14-15 iulie), in localitatea Tg. MURES, „Cursul de perfecţionare pentru antrenorii 
echipelor de juniori” ( diviziile Juniori / Cadeti / Sperante / Minivolei ).  

Cursul se va desfășura în cadrul evenimentului „International VolleyBall Camp”, organizat de catre Clubul Sportiv 
Universitar Târgu Mureș și va pune la dispoziția participanților - antrenori români, expertiza invitaților săi:         
Giuseppe BOSETTI, Franca BARDELLI, Nicola BACALONI și Massimo DAGIONI. 

- La finalul cursului de perfectionare, TOTI antrenorii participanţi vor primi LICENŢA DE ANTRENOR pentru  
2 ani competiţionali la nivelurile de juniori ( 2022-2023 si 2023-2024 ) 

- Participarea la aceste cursuri se poate face indiferent de nivelul la care vă desfășurați activitatea (minivolei / 
speranțe / cadeți / juniori ) 

- Primii 45 de antrenori inscrisi  pe adresa de e-mail a F.R.Volei ( frvolei@frvolei.ro) - vor beneficia de plata 
cursului, achitat de catre F.R.Volei 
 

persoana de contact : Alina STEFANESCU - tel. 0752.233.789 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
PROGRAMUL cursului de perfectionare antrenori 2022 
 
Seminariile și atelierele de teorie și exemplificare practică, abordările tehnice și tactice vor avea loc la Sala de Sport           
„Dr. Anton Pongrácz”, situată în campusul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie                             
„George Emil Palade” din Târgu Mureș, sub tutela căreia se află Clubul Sportiv Universitar, beneficiind de baza sportivă 
de excepție, cu facilități moderne. 
 
NOTA : imagine atasata cu orarul ( programul de desfasurare ) 
________________________________________________________________________________________________________________________
   
Antrenorii pot opta pentru unul din cele două pachete sau intervale de desfășurare:  
 
Pachet GOLD (include pensiune completă in cuantum de 250 lei, fara taxa de curs) 
  

 8 antrenamente  

 două seminarii teoretice cu antrenorii invitați: Giuseppe BOSETTI, Franca BARDELLI, Massimo DAGIONI 

 două seminarii de pregătire fizică cu Nicola BACALONI 

 dobândirea licenței  

 o noapte de cazare cu pensiune completă la Hotel Grand****  
 transport local asigurat  

 
Opțiuni intervale de desfășurare: luni-marți (11-12 iulie) sau joi- vineri (14-15 iulie)  
 
Pachet SILVER (nu include cazare și masă, fara taxa de curs)  
 

 8 antrenamente  

 două seminarii teoretice cu antrenorii invitați  

 două seminarii de pregătire fizică cu Nicola BACALONI 

 dobândirea licenței  
 
Opțiuni intervale de desfășurare: Grupa 1: luni-marți (11-12 iulie) sau Grupa 2 joi- vineri (14-15 iulie) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
persoana de contact: Adina SALAORU  - tel. 0746.100.540 
 
 

mailto:frvolei@frvolei.ro

