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Consiliul Director din 26.04.2022

1. A fost aprobat calendarul intema(ional al echipelor nalionale ale Romdniei, precum qi

componenfa loturilor nalionale gi a staff-urilor care vor intra in pregatile cenffalizati in

vederea participirii la Golden League (nationala feminini de senioare), respectiv Silver

League (nationala masculini de seniori).

2. S-a aprobat organizarea Adundrii Generale a Federaliei Romane de volei pentru data

de 14 iunie.

3. S-a apfobat ca incepdnd din sezonu| 2022/ 2023, fiecare echipd participanta in Divizia

Al (masculin, respectiv feminin) sA aib6 obligalia de a participa cu o echipi intr-unul din

campionatele de minivolei, speranle, cadeli sau juniori. Echipele pot lt proprii sau se

poate incheia un protocol de colaborare penffu un an cu o grupaxe deja existenta' urmand

cadinsezonul2023/2oz4fiecareStruoturasportivainsclissinDiviziaAls6aib6propria
echipd de minivolei, sperante, cadeli sau juniori. Aceasta este 9i va fi o condilie

obligatorie de oblinere a licen{ei pentru inscrierea in prima ligi'

in cazul in care echipa de copii gi juniori cu care s-a incheiat protocolul se rehage din

campionatlainceputulsaupeparcursulacestuia,fotmaliadinDiviziaAlvafiamendatA
cu 7.500 de euro.

4.S-aaprobatpremie|eaLotuluiNalionaldeJrrniorilfeminin(U19)pentrucalificareala
Campionatul EuroP ean 2022.

5. S-a aprobat ca din urmAtorul sezon echipete din Divizia A2 s6 inscrie obligatodu cate o

lormalie in campionatele na{ionale de volei pe plaj6, respectiv volei pe zipad6'

6. S-au aprobat taxele de legitimare ale jucatorilor striini pentru campionatul2022/ 2023 '

Astfel, penhu primii patru jucatori/ jucatoare din strdinatate legitimati/ legitimate,

cluburile vor pldti cate 1.800 de euro. De la al cincilea strdin in sus, taxa de legitimare

este de 3.000 de euro.

?. S-a aprobat ca din sezonul 2022/ 2023, in Divizia A1 sd fie obligatorie prezenla pe

teren pe tot paxcursul meciului a minimum doi jucdtori/ jucitoale folmati in cluburile din

Rom6nia" indiferent de vdrstd qi de post.
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Prin jucdtor format in cluburile din Romdnio se inlelege otice sportir care a Josl
pregitit si instruit cel pulin 5 ani in cadtul cluburilot de volei din Romdnia' dintre

care minimum 4 ani laiuniori.
De asemenea, s-a mai slabilit ca formaiiile care lblosesc in fiecare din meciurile primei

faze, suplimentar, un jucdtor Under 23 minimum doud seturi pe meci, siL primeascd o

bonifrcalie la inceputul sezonului 20231 2024. Aceasta va consta in reducetea cu suma

totald de 3.000 de euro a taxelor de legitimare.

8. S-a aprobat ca incepind din sezonul20221 2023, durata acordului sd fie aceeaEi cu durata

contractului de activitate sportiva (CAS). Aceasti prevedere se va aplica doar Ia contractele

si acordurile nou incheiate, cele aflate in derulare urm6nd a-gi urma cursul conform

intelegerilor initiale.

9. S-a aprobat introducerea unei taxe de formare a jucAtorilor U 23. Conform propunerii,

grupdrile din Divizia Al care au legitimali sportivi cu vdrsta de sub 21 de ani urmeazd sA

plateasca pentru fiecare c6te 1.500 de euro pe an cluburilor formaloale ale acestora, p6nd la

implinirea virstei de 23 de ani.

10. S-a aprobat ca echipele inscrise in campionatul 20221 2023 din Divizia 41 sd aibd cel

pulin un antrenor rom6n inscris pe foaia dejoc.

ll. s-a aprobat ca antrenorii principali romani care nu au obJinut categoria corespunzEtoale

competiliei la care antreneaza pot obtine o derogare pentrrr edilia urmitoare de campionat

achitand o taxa de 500 de euro.

12. S-a aprobat ca anffenorii str6ini ai echipelor din Divizia A1 s6 fie obligali sd organrzeze

Ei sA suslini un curs de perfec{ionare online (pe platfoma Zoom), cu tematicd la alegere'

Nesuslinerea cursului, clubul va fi sanclionat cu suma de 2.000 de euro'

13. s-a aprobat regulamentul noii forme de desfdEurare a campionatului de juniori, avdnd ca

obiectiv impir{irea echipelor in eEaloane valorice: de performan{d qi de perspectivd

14. S-a aprobat calendarul competi,tional intern gi intemafional pentru volei de plaj6'

15. S-au afiliat provizodu urmdtoarele shuctud spofiive:

- C.S.M. Constanfa

- A.C.S. SKYLINE 2OOO

Preqedinte

COJOCARU

F.R. Volei


