
 

  

      

 

 

 

SISTEMUL COMPETIȚIONAL 2022 - 2023 

 
  

 

Divizia A1 Masc. + Fem.           12 echipe  TUR/RETUR   

                                                     Play Off 1-8 

                                                     Play out  9-12 

 

Pentru ediția de Campionat Național 2022/2023, la div. A1 vă propunem ca după 

desfășurarea campionatului regulat (Tur/Retur) play off-ul să fie locurile 1-8 cu meciuri 

eliminatorii iar play out-ul 9-12 după care locurile 11 și 12 retrogradează în div. A2 

 

 

CUPA ROMÂNIEI                    Faza I și Faza a II a se joacă Tur/Retur 

                                                     Semifinalele și Finalele se vor juca în sistem Final Four 

 

 

 

DIVIZIA A2 Masc. + Fem.        La feminin 2 serii (Est și Vest) Tur/Retur  

(În funcție de numarul de              Play off și Turneu 

 echipe ănscrise)                            Turneu de Promovare A1 

                                                      La masculin 2 grupe de 4 echipe cu turneu la fiecare 

                                                      echipă 

                                                      Turneu de PromovareA1 
 

 

DIVIZIA Speranțe/Minivolei       Serii de 4/5 echipe – Turneu la fiecare echipă 

                                                        Turnee Semifinale I și II 

                                                        Turneu Final (6 echipe)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 DIVIZIA JUNIORI/CADEȚI  

 

Campionat Național divizia Juniori și Cadeți 

2022/2023 
 

Articolul 1. Sistemul de desfășurare al competiției  

1.1.Echipele înscrise vor fi repartizate, pe criteriul geografic, în 3-5 serii a câte 8 echipe. Jocurile se vor 

disputa în sală, cu cerințe de vârstă (6 sportive/i la cadeți și 4 sportive/i la juniori).  

1.2.Competiția se va desfășura în sistemul: Un tur (Grupe geografice), Tur – Retur (Grupe principale - 

Grupe „Elită” și Grupe „Perspectivă”) și Turneu Semifinal, Turneu Final („Valoare” și „Speranță”).  

1.3.Jocurile din cadrul grupelor geografice și principale vor fi programate astfel:  

- în zilele de sâmbătă între orele 10:00 – 18:00 pentru cadeți/te 

- în zilele de duminică între orele 10:00 – 18:00 pentru juniori/oare 

 

Articolul 2. Programul competițional  

 

Faza I 

TUR – GRUPE GEOGRAFICE 15 Septembrie 2022 – 15 Decembrie 2022 

 

 

Faza II 

Echipele clasate pe primele 4(patru) locuri la terminarea meciurilor din Grupele geografice se vor califica 

în Grupele principale – „Elită” unde vor fi repartizate în 2-3 serii a câte 6-8 echipe astfel:  

Grupa „Elită”1: A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4 

Grupa „Elită”2 : C1,C2,C3,C4,D1,D2,D3,D4  

Grupa „Elită”3 : E1,E2,E3, E4 F1,F2, F3,F4 

Sau in funcție de câte grupe vor fi! 

Echipele calificate în grupele principale „valoare” vor juca în sistemul „fiecare cu fiecare, tur/retur 

 

Celelalte echipe, de la locul 4 (patru) în jos vor forma Grupa de „Perspectivă” unde vor fi repartizate în 2-3 

serii a câte 6-8 echipe astfel:  

Grupa „Perspectivă” 1: A5,A6,A7,A8,B1,B2,B3,B4. 

Grupa „Perspectivă” 2 : C1,C2,C3,C4,D1,D2,D3,D4 

Grupa „Perspectivă” 3 : E1,E2,E3,E4, F1,F2, F3,H4  

Sau in funcție de câte grupe vor fi! 

Echipele calificate în grupele principale „Perspectivă” vor juca în sistemul „fiecare cu fiecare, tur/retur 

 

Faza a II-a se va încheia în jurul datei de 30.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Faza III 

Cele mai bune 2/3 echipe din fiecare serie vor participa la Turneul Semifinal / Turneu Final, care se va 

desfășura în perioada Aprilie/Mai, atât în Grupa de „Elită” cât și în cea de „Perspectivă”. În funcție de 

Calendarul Internațional, perioadele de desfășurare a campionatelor (juniori sau cadeți) pot suporta 

schimbări. 

 

    Turneu Semifinal „Elită”: 

Semifinal1: Locul (L1), locul 2 (L2), L3, L4 din Elită 1 

Semifinal2: Locul (L1), locul 2 (L2), L3, L4 din Elită 2 

Semifinal3: Locul (L1), locul 2 (L2), L3, L4 din Elită 3 

 

    Turneu Semifinal „Perspectivă”: 

Semifinal1: Locul (L1), locul 2 (L2), L3, L4 din Perspectivă 1 

Semifinal2: Locul (L1), locul 2 (L2), L3, L4 din Perspectivă 2 

Semifinal3: Locul (L1), locul 2 (L2), L3, L4 din Perspectivă 3 

 

Turneu final „Elită” / „Perspectivă” va fi de 6/8 echipe 

 

Articolul 3. Cerințe și condiții de înscriere și participare în sezonul competițional 2022 – 2023 

Echipele participante în Campionatul Național de Junioare : 

- pot înscrie pe foaia de joc 12 sportive, din care 4 de vârsta eșalonului, obligatoriu, născute în anii 

2004 – 2005 – 2006, din care 2/3 trebuie să fie în teren; 

- în teren trebuie să existe permanent o sportivă cu talie (T) sau talie compensatorie (Tc). 

Echipele participante în Campionatul Național de Juniori : 

- pot înscrie pe foaia de joc 12 sportivi, din care 4 de vârsta eșalonului, obligatoriu, născuți în anii 

2004 – 2005, din care 2/3 trebuie să fie în teren; 

- în teren trebuie să existe permanent un sportiv cu talie (T) sau talie compensatorie (Tc). 

 

Echipele participante în Campionatul Național de Cadeți/te: 

- pot înscrie pe foaia de joc 12 sportivi, din care 6 de vârsta eșalonului, obligatoriu, născuți în anii 

2006 – 2007 (Masculin) și 2007-2008 (Feminin), din care 3 trebuie să fie în teren. 

în teren trebuie să existe permanent un/o sportiv/ă cu talie sau talie compensatorie 

 

            


