
RAPORT PRIVIND ACIVITATEA COLEGIULUI  

CENTRAL DE ANTRENORI 

 ȊN PERIOADA 2021-2022 

    

       Colegiul Central de Antrenori este o comisie tehnică a Federatiei Romane de Volei, 

care activează pe baza unui program ȋn vederea aplicării atribuțiilor conferite de hotărârea 

Adunării Generale și al Consiliului Director al F.R.V.  

        Misiunea Colegiului Central al Antrenorilor este de a elabora strategia generală,privind 

componența de specialitate a dezvoltării jocului de volei pe plan intern  și de a organiza 

perfecționarea  antrenorilor. 

                              

             ACTIVITATEA COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR 

În anul copetițional 2021-2022 a fost reorganizate comisiile CC al antrenorilor și numirea 

responsabililor la conducerea acestora. Aceste comisii sunt: 

 Comisia tehnică pentru probe și norme de control             – Lăzărescu Dan 

 Comisia de perfecționare                                                     - Stancu Petrică 

 Comisia metodică                                                                 -Gătej Mircea 

 Comisia petru elaborarea unui ghid de pregătire fizică       - Macarie Marius 

 Comisia pentru junior                                                          - Radu Adrian 

        Ȋn conformitate cu misiunile specifice,Colegiul s-a ȋntrunit de fiecare dată când a fost 

necesar luând  decizii  prin hotărâri: 

 A nominalizat și propus spre aprobarea Consiliului Director, antrenorii loturilor 

naționale de Juniori(e),Cadeți(e) (recomfirmat),   pentru anul 2021-2022, iar pentru speranțe a 

fost propuse spre validare următoarele collective tehnice: 

o Masculin Parpală Răzvan -Kovacs Zoltan 

o Feminin   Radu Adrian – Negrei Adrian 

 A analizat rezultatele probelor de control pentru viitoarele loturi de speranțe 

 A analizat și aprobat programul de pregătire al loturilor naționale de Juniori(e), 

Cadeți(e)  pentru anul competitional 2021-2022; 

 A analizat programul de pregătire pentru lotul national U 17 volei feminine ,pentru 

participarea la Jocurile Balcanice din ianuarie 2022 Turcia fete, Bulgaria baieti. 

 A analizat și aprobat planurile de pregătire a loturilor U17 fete și U18 băieți pentru 

participarea la calificări CE Croația fete. Israel băieți. 

 A analizat și aprobat planurile de pregătire a lotului U 19 feminin și U 20 masculin  

pentru participarea la calificări CE aprilie 2022 Mioveni fete și Letonia masculine 

 A analizat planurile de pregătire a echipei masculine de seniori pentru jocurile 

amicale din Ungaria, și participarea la Sillver Legue. 



            Recomandări: pentru echipele de cadete și cadeți completarea lotului pe diferite 

posturi deficitare, schimbarea sistemului de joc de la 4+2 la sistemul de joc 5+1 și stabilirea 

unui sistem de joc ȋn apărare. 

 

        PERFECȚIONAREA ANTRENORILOR 

Colegiul Central al Antrenorilor,ȋmpreună cu Federația Română de Volei a organizat 

ȋn format on-line prin intermediul platformei ZOOM ȋn perioada martie 2022 ,Cursurile de 

perfecționare pentru antrenorii de juniori și seniori.Temele au avut un caracter predominant 

theoretic, propunându-se mai multe teme, alegându-se teme care să cuprindă cele două 

categorii de antrenori, junior(e) și seniori(e): 

1. Prelegere cu tema ”Preluarea din serviciu” d-nul Giovanni Caprara 

2. Curs cu tema ” Serviciu ”      d-nul  Dagioni Massimo 

3. Aceste cursuri vor continua și cu alte teme și invitați 

 

Colegiul Central al Antrenorilor  a hotărât luarea unor măsuri după cum urmează: 

         

 Modificări de regulament privind cerințele tehnico-tactice la execuția 

serviciului la minivolei (vezi serviciul din mână care nu se mai fluieră). 

 S-au finalizat condițiile de participare ȋn campionatele de 

Juniori(e),Cadeți(e),Speranțe și Minivolei. 

  CC al antrenorilor a analizat condițiile de participare în campionatul 

2022-2023 pentru seniori, iar în final a venit cu un punct de vedere care a fost supus  spre 

luarea unei decizii Colegiului director. 

 S-au fixat baremurile de talie(la care nu se renunță)pentru ediția de 

campionat 2021-202 

 S-au finalizat baremurile de vârstă pentru constituirea 

echipelor:echipele de Juniori(e) și Cadeți(e) trebuie să aibe ȋn component echipei (ȋnscriși pe 

foaia de arbitraj) minim 6 jucători de vârsta eșalonului și 6 jucători din eșaloanele inferioare, 

iar ȋn terenul de joc minim 3 jucători de vârsta eșalonului. 

 Pentru echipele de Speranțe trebuie să aibă ȋn componența echipei 

(ȋnscriși pe foaia de arbitraj)minim 6 jucători de vârsta eșalonului la care participă și maxim 6 

jucători din eșalonul inferior. 

 Pentru competițiile rezervate Speranțelor, echipele trebuie să 

ȋndeplinească următoarele cerințe: 

 echipele de Speranțe vor folosi ȋn joc sistemul 5+1/4+2 pe toată durata 

jocului; 

 este interzis serviciul din săritură ȋn forță,permis fiind serviciul din săritură 

doar plutitor (float),sau serviciul de pe sol; 

 se pot folosi 2 jucători Libero,numai dacă echipa are ȋnscrisă pe foaia de 

arbitraj 12 jucători; 

 echipele aflate la primirea serviciului trebuie să efectueze ridicarea numai 

de către Ridicător (Coordonator),cu intrare din toate zonele. Ȋn cazul ȋn 

care preluarea nu poate fi jucată de Ridicător (Coordonator) sau de 



jucătorul Libero,construcția atacului poate fi făcută de către orice jucător 

din teren. 

                                  

                         COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR PROPUNE: 

 

 Pentru loturile de Speranțe și Cadeți se propun mai multe etape de 4-5 zile de 

pregătire ,până la pregătirea centralizată,selecția și plecarea ȋn competiții. 

 Continuarea realizării orientării metodice unitare pentru antrenorii de la 

Speranțe.Anul acesta s-a realizat o orientare privind direcțiile de acțiune ȋn pregătirea 

ridicătorilor (coordonatorilor).  

 Alcătuirea unei planificări model pentru nivelul de instruire speranțe. 

 Anul viitor se vor realiza direcții de acțiune pentru pregătirea fizică a 

Speranțelor și Cadeților. 

 Curs on-line pentru pregătirea statisticienilor cu o durată de cel puțin 7-8 

ședințe de pregătire . Tematica cursului și programa vor fi stabilite de Comisia metodică. 

 

                                  Colegiul Central al Antrenorilor 

                                                  Președinte, 

                                                 Gavril Dan 

     

  



 


