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 Preambul 

 Restrictiile generate de situatia pandemica la inceputul sezonului 2021 a generat o serie 

de dificultati si incertitudini in ceea ce priveste posibilitatile de proiectare si planificare a 

sezonului competitional la volei de plaja in anul 2021. 

 Raportul cuprinde retrospectiva activitatii CNVPZ, a competitiilor desfasurate in anul 

2021 precum si informatii cu privire la participarile internationale si pe plan national la volei pe 

zapada de la inceputul anului 2022. 

 Din luna Martie 2022 FRV a validat o noua comisie CNVPZ ce are urmatoarea 

componenta: Szabo-Alexi Paul (presedinte), Sarb Nicolae - responsabil tehnic / promovare (vice-

presedinte) Rohnean Adrian - responsabil management IT / digitalizare (secretar) Ifrim Razvan - 

responsabil antrenori, Andrei Dinu – responsabil promotori, Bardasan Adrian – responsabil 

arbitrii, Crisan Andrei – reprezentant jucatori. Fiecare membru coordoneaza cate o subcomisie 

formata din 3-5 membri cu atributii specifice in proiectarea si desfasurarea activitatii. 

1. Cadrul general 

 In urma unor sedinte on-line pe platforma Zoom initiate de dl. Presedinte al FRV - Adin 

Cojocaru, organizate inca din primele luni ale anului la care au participat oficiali, promotori si 

reprezentanti ai cluburilor ce au avut experienta si au contribuit la organizarea si desfasurarea 

competitiilor de beach volley in anii anteriori, s-au definitivat o serie de aspecte importante in 

ceea ce priveste activitatea in anul 2021. 

 Noua comisie are intalniri on-line periodice initiate ori de cate ori este necesar, a stabilit 

calendarul competitional pentru anul 2022 si are in lucru o serie de materiale cu privire la 

prioritatile stabilite in vederea reglementarii activitatii CNVPZ. 

2. Prioritati organizatorice 

- organizarea unui numar cat mai mare de evenimente cu respectarea masurilor sanitare si 

conform legilor si reglementarilor legale a constituit o prioritate, dublata de un efort 

sustinut din partea tuturor factorilor locali implicati, cu sprijinul FRV 

- stabilirea conditiilor specifice, a unui standard de organizare a turneelor, alaturi de 

introducerea unor masuri care sa permita desfasurarea unui numar cat mai mare de 

evenimente atat pentru jucatorii legitimati la nivel de seniori cat si organizarea unor 

competitii locale la nivel juvenil, incluse intr-un  circuit national pe diferite categorii de 

varsta, la feminin si masculin. 

- pentru anul 2022 ne propunem sa reglementam statutul jucatorilor de volei pe plaja si pe 

zapada pentru a simplifica procesul de legitimare si transfer cu respectarea prevederilor 

statutare ale FRV; 

- organizarea de evenimente de promovare a beach volley-ului la nivel de jucatori 

nelegitimati avand ca rezultat cresterea popularitatii voleiului de plaja pe plan national, 

- cresterea numarului de locatii, baze sportive si de agrement unde sa se poata organiza 

evenimente, urmand ca in perspectiva acestea sa fie incluse in cadrul circuitului national. 

Ca deziderat al beach volley-ului s-a stabilit crearea unui „produs” atractiv cu ajutorul 

unui sistem de management integrat, eficient, care sa aiba ca punct de plecare cooptarea unor 

sponsori, crearea de locatii pentru desfasurarea competitiilor, achizitia de instalatii si 

echipamente pentru a fi puse la dispozitia organizatorilor, iar printr-o promovare adecvata, acesta 
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sa devina cat mai atractiv si sa aduca beneficii atat de imagine cat si financiare, in vederea 

sustinerii intregii activitati competitionale. 

3. Masuri si decizii in activitatea CNVPZ 

Mentionam cateva dintre masurile mai importante intreprinse in vederea bunei desfasurari 

a sezonului competitional in anul 2021: 

- a fost actualizat Regulamentul de organizare si functionare a CVP si s-au adus o serie 

de modificari in scopul optimizarii desfasurarii activitatii competitionale si pentru a 

stabili cat mai precis si transparent cadrul general si conditiile specifice de organizare 

a unui turneu de volei de plaja.  

- de asemenea clasificarea competitiilor, in functie de categoria si nivelul 

participantilor (amatori si legitimati), de varsta acestora, stabilirea sistemului de 

desfasurare, a conditiilor de acordare a punctelor si alte aspecte ce sunt esentiale 

pentru buna desfasurare a unui astfel de eveniment sportiv in stransa legatura cu 

respectarea masurilor de prevenire si raspandire a virusului COVID – 19; 

- in ceea ce priveste legitimarea jucatorilor, in anul 2021 toate acordurile dintre 

structurile sportive si jucatori au fost incarcate pe aplicatia cloud.frvolei.ro, cu 

obligativitatea respectarii cerintele impuse de regulamentul de legitimari si transfer, 

inclusiv preluarea formularului de aviz medical obtinut in cabinete specializate de 

medicina sportiva, conform reglementarilor in vigoare la volei. Neindeplinirea acestor 

conditii a avut ca urmare refuzul de a primi dreptul de participare in competitiile 

organizate de FRV prin CVP; 

- pentru anul 2022 ne propunem sa reglementam statutul jucatorilor de volei pe plaja si 

pe zapada pentru a simplifica procesul de legitimare si transfer cu respectarea 

prevederilor statutare ale FRV; 

- la toate turneele din cadrul Circuitului National si al Campionatului National pe 

categorii de varsta au fost delegati oficiali de catre FRV, delegat federal si arbitrii ce 

au vegheat la buna desfasurare a competitiilor. 

- toate turneele au avut alocate premii substantiale in bani, fiind stabilite clar conditiile 

de participare pentru echipele inscrise si in mod transparent calculat si afisat sistemul 

de punctaj aferent fiecarui jucator / echipa in functie de rezultatul obtinut in functie de 

categoria de clasificare a turneului.  

4. Aspecte cu privire la organizarea competitiilor pe plan national 

Competitiile organizate pe plan national de catre CVP sub egida FRV si in parteneriat cu 

organizatori din tara, s-au desfasurat in diferite locatii, unele cu traditie in voleiul de plaja, altele 

unde inca se incearca dezvoltarea si promovarea pe plan local a voleiului de plaja. 

a. Circuitul National  

In competitiile masculine consemnam organizarea la amatori, a unor turnee de promovare 

a voleiului de plaja, devenite foarte populare in orase cum ar fi: Bucuresti, Alba Iulia, Sibiu, 

Salicea - Cluj, Baia Mare, unele organizate chiar in paralel cu competitia jucatorilor legitimati.  
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Fig.nr.1 Calendar beach volley 2021 

 

Circuitul national a cuprins competitii atat la seniori cat si la juniori, atat la feminin cat si 

la masculin.  

Primul turneu din cadrul sezonului 2021, la sfarsitul lunii iunie, pentru seniori a avut loc 

in premiera la Sighetu Marmatiei si a avut ambele genuri la start, intr-o locatie frumoasa, intr-un 

parc natural pe malul Izei fiind amenajate 2 terenuri de joc. A fost un eveniment de un real 

succes cu implicarea tuturor factorilor locali, meciurile fiind transmise on-line pe pagina oficiala 

a evenimentului. 

Turneele au continuat, organizarea in lunile august a Thor Open pentru genul feminin, la 

Timisoara in Parcul Rozelor a constituit un prilej de reviriment pentru competitiile organizate in 

acesta locatie in anii trecuti. 

Luna septembrie a consemnat 2 evenimente notabile pentru ambele genuri ce au avut 

parte de 2 turnee care s-au bucurat de un real succes. In premiera la Iasi, Brizo Beach Volleyball 

Tournament, care a beneficiat de o promovare si organizare la standarde internationale, pe malul 

lacului Aroneanu, intr-o locatie superba, timp de 4 zile a fost un adevarat spectacol, tribune 

pline, totul culminand cu transmiterea live a finalelor pe canalele de televiziune cu audienta 

nationala TVR3, respectiv TVR Iasi. 

Finalul de sezon, in perioada 16-19 septembrie, a consemnat o revenire in Circuitul 

national a turneului Sibiu Sands, a VIII-a editie, atat la amatori cat si la profesionisti, unul dintre 

turneele cele mai indragite din cadrul Circuitului National ce se desfasoara intr-o locatie istorica, 

cu un farmec aparte, Piata Mica din Sibiu. 

Acest turneu a marcat si organizarea primului curs de arbitrii nationali de volei de plaja la 

care au participat 10 arbitrii care au absolvit cu succes acest curs si au oficiat la peste 60 de 

meciuri intr-o atmosfera de fair play, fiind o experienta de neuitat. 
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Fig.nr.2 Sibiu Sands – curs arbitrii 2021 

 

Conditiile oferite de organizatori au corespuns standardelor impuse de cerintele 

specificate in regulamentul de organizare si ne bucura faptul ca in perspectiva acestia doresc sa 

se perfectioneze pentru a putea asigura un nivel al calitatii la standarde internationale. 

b. Campionatele Nationale 

 Campionatele Nationale de seniori si senioare au fost organizate la Mamaia in 

perioada 16-22.08.2021 si au beneficiat de participarea celor mai bune echipe din 

tara, premiile oferite fiind in suma de 2000 de euro / gen; 

 Campionatele Nationale de juniori si junioare au fost organizate la Bucuresti in 

perioada 12-15.08.2021; 

 Campionatele Nationale de cadeti si cadete la Timisoara in perioada 22-

25.07.2021; 

 Campionatele Nationale de sperante la Timisoara 19-22.07.2021. 

 Campionatele Nationale de volei zapada, Editia a 2a, seniori, Azuga in perioada 

5-7 februarie 2021 

Aceste Campionate Nationale au beneficiat de promovare si asistenta din partea FRV si a 

partenerilor, jocurile fiind transmise live pe diferitele platforme de socializare. 

 

In ceea ce priveste arbitrii remarcam activitatea pe plan intern si international a celor doi 

arbitrii internationali Mateizer Mirela si Bardasan Adrian care oficiaza la diferite competitii 

europene si mondiale si au aprecieri foarte bune. 

 Chiar daca in efectuarea delegarilor am fost conditionati de catre unele limitari de ordin 

financiar, fiind nominalizati arbitrii in functie de domiciliu, disponibilitate si nu dupa criteriul 

valoric, toate competitiile au avut parte de prestatii bune apreciate de catre jucatori si spectatori, 

numarul de sanctiuni fiind foarte redus. 

Un plus important il constitue cei 10 arbitrii care au absolvit cursul de la Sibiu Sands si 

care speram ca vor confirma in sezonul urmator prestatiile avute in acest an. 

5. Participari la competitiile desfasurate pe plan international – volei pe plaja 

In ceea ce priveste participarile internationale ale sportivilor nostri enumeram: 

- Cupa Continentala – Faza a II a, unde echipa feminina de senioare a fost calificata si a 

participat in perioada 5-9 mai 2021 la Madrid, Spania 

- Campionatul European de volei de plaja sub 22 de ani – 12-16 mai 2021 – Baden – 

Austria 
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- Campionatul European de volei de plaja sub 20 de ani – 7-9 iulie 2021 – Izmir – 

Turcia 

- Campionatul European de volei de plaja sub 18 ani – 2-5 septembrie 2021 – Ljubljana 

– Slovenia 

- In perioada de iarna – ianuarie -aprilie 2021 sportivele CSU ASE/CSM Bucuresti, 

componente ale lotului national de volei de plaja de junioare au participat la stagii de 

pregatire finalizate cu turnee de pregatire in Bulgaria intr-un complex cu terenuri 

acoperite care ofera posibilitatea de a juca pe tot parcursul anului.. 

- In perioada mai-septembrie 2021 sportivele CSU ASE/CSM Bucuresti au participat la 

turnee de pregatire in Bulgaria (U20), Turcia (U 18 si U 20) si Republica Moldova 

(senioare) , reusind adesea clasarea pe podium. 

 

6. Campionatul National de Volei pe Zapada EDITIA a 3 a – Seniori – STRAJA 14-

17 MARTIE 2022 

In perioada 14-17 martie 2022 au avut loc Campionatele Nationale de volei pe zapada, 

competitie ajunsa la a 3 a editie si rezervata seniorilor. 

Anul acesta a fost aleasa statiunea montana Straja, cu o altitudine mai buna, din dorinta 

de a avea zapada atat de necesara desfasurarii competitiei noastre. 

Competitia organizata de catre federatia Romana de Volei prin Comisia Nationala de 

Volei pe plaja si zapada a avut si anul acesta omologarea CEV si FIVB sportivii clasati pe 

podium primind puncte FIVB, utile in competitiile europene de specialitate. 

Competitia s-a desfasurat cu sprijinul Pensiunii Dor de Munte, reprezentata de Marius 

Fodor, un pasionat al sporturilor de iarna, iar Pensiunea Montana a pus la dispozitia noastra 

parcarea unde au fost amenajate 2 terenuri de joc, unul pentru fete si unul pentru baieti 

competitia bucurandu-se si de aportul vremii in ultimele 2 zile de concurs ningand abundant. 

Un alt partener care vine alaturi de competitiile de volei pe nisip si acum pe zapada este 

Kangen, furnizorii apei potabile necesara competitiilor de volei pe nisip, a ceaiurilor si a 

ciocolatei calde la turneul pe zapada.  

La startul competitiei din acest an s-au inscris 8 echipe la baieti si 5 la fete, campionii 

editie precedente cat si cei pasionati de acest sport fiind la start inca din prima zi. Orase precum 

Bucuresti, Resita, Timisoara, Arad, Deva, Stei au fost reprezentate, Constanta si Sighetu-

Marmatiei fiind marile absente fata de anul precedent. 

 

 
Fig. nr.3 Campionatul National de Volei pe Zapada Straja 2022 
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7. Participari internationale la Volei pe Zapada in anul 2022 

                 In perioada 18-20 februarie 2022, sportivii CSU ASE, componenti ai lotului de volei 

pe zapada au debutat in circuitul European in Turcia, la etapa de la Kahraman Maras. Fetele au 

reusit sa ocupe locul 5 in timp ce baietii au ratat accederea pe tabloul principal de 16 echipe in 

urma unei infrangeri la limita in fata Ungariei, 1-2 , 13-15 in setul deciziv. 

  

 

 
 

Fig. nr.4 Echipele CSU ASE participante la Circuitul CEV Snow Volley 

 

        In perioada 18-20 martie 2022, echipa feminina si-a continuat participarile internationale tot 

in Turcia la a 2a etapa din circuitul European de volei pe zapada, fetele antrenate de catre Razvan 

Ifrim, au ocupat locul 4, dupa 2 victorii importante cu Italia si Ungaria, fetele noastre au pierdut 

la mare lupta finala mica pentru medaliile de bronz in fata Italiei, 13-15, 15-13, 13-15) dupa cel 

mai lung meci al turneului. 

8. Calendar competitional pentru anul 2022 la Volei pe Plaja 

Cel mai important eveniment international va fi organizat la Sighetu Marmatiei de catre 

CSM Sighet si anume Balcaniada U20, directorul clubului dl.George Opris depunand toate 

eforturile pentru a realiza un eveniment reusit. 

Campionatele Nationale la Volei pe Plaja, seniori in anul 2022 se vor desfasura la Iasi, iar 

Cupa Romaniei va avea loc la Sibiu si beneficiaza de o crestere substantiala a premiilor oferite 

de catre organizatori. 

Calendar competițional volei pe plaja 2022: 

 20-22.05.2022 - Turneu Speranțe, Arad 

 27-29.05.2022 - Turneu Juniori, Arad 

 31.05 - 04.06.2022 -  Campionatul Balcanic U20, Sighetu Marmației 

 09.06-12.06.2022 - Campionatul European U22, Olanda 

 09.06-12.06.2022 - Turneu Juniori, Costinești  

 10.06-12.06.2022 - BVA Seniori 

 17.06-19.06.2022 - Turneu Open Seniori, Marmația Open, Sighetu Marmației 

 (23)24.06-26.06.2022 - Turneu Open Seniori, FAN ARAD, Arad 

 25.06-26.06.2022 - Turneu Juniori, Oradea 

 05.07-10.07.2022 - Cupa României Seniori, Sibiu Sands, Sibiu 

 14.07-17.07.2022 - Campionatul European U20, Turcia, Izmir 

 22.07-24.07.2022 - Turneu juniori, Brizo Junior, Iași 

 26.07-28.07.2022 - Turneu Juniori, Arad 

 29.07-31.07.2022 - Cupa Aradului Seniori, Arad 
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 10.08-14.08.2022 -  Seniori, Campionatul Național BRIZO,  Iași 

 19.08-21.08.2022 - Turneu Juniori, București 

 01.09-04.09.2022 - Campionatul European U18, Grecia, Loutraki 

 08.09-11.09.2022 - Juniori, Campionatul Național, Costinești 

 14.09-18.09.222 - Campionatul Mondial U19, Turcia 

 

Informatii cu privire la turnee, inscrierea echipelor, rezultate si precum si alte informatii 

utile se pot obtine accesand: 

https://eu.jotform.com/app/voleipeplaja/vp2022  

 

In finalul acestui raport putem concluziona urmatoarele: 

 Se impune necesitatea diferentierii legitimarilor jucatorilor pe fiecare ramura sportiva in 

parte volei in sala, volei pe plaja si volei pe zapada in acord cu reglementarile FRV si 

internationale; 

 Pe plan national, desi avem o serie de locatii unde s-au depus eforturi substantiale pentru 

crearea conditiitilor optime de desfasurare, ne dorim sa imbunatatim sistemul de desfasurare 

la campionatele juvenile, acestea poate sa fie organizat pe diferite zone, unde sa avem cele 

mai bune conditii si cat mai multe terenuri la dispozitie pentru a putea programa mai multe 

jocuri; 

 Asigurarea de suport logistic pentru a organiza evenimente pe plan local, precum si in 

construirea si amenajarea unui teren de nisip; 

 Selectia si pregatirea sportivilor din cadrul loturilor nationale trebuie realizata dupa criterii 

obiective de evaluare, iar inainte de competitie sa se asigure sportivilor posibilitatea de a se 

pregati impreuna; 

 Realizarea unor cursuri de instruire a arbitrilor pe diferite categorii, la turneele din cadrul 

circuitului si campionatului national, care sa cuprinda o testare teoretica si practica; 

 Organizarea comisiilor zonale care odata functionale sa organizeze activitati pe plan local 

care sa promoveze voleiul de plaja; 

 Organizarea unor cursuri de instruire pentru antrenori la care sa participe lectori invitati cu 

competente in antrenamentul celor care practica acesta disciplina sportiva. 

 

 In final dorim sa multumim tuturor celor care s-au implicat in buna desfasurare a 

competiilor atat la volei pe plaja cat si la volei pe zapada. 
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