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  Activitatea Comisiei Centrale a Observatorilor de Volei in anul competitional 

2021-2022 a avut caracter informativ, la fel precum si in anul precedent. Aceasta s-

a datorat faptului ca, membrii propusi sa faca parte din aceasta comisie, nu au 

putut fi validati de catre Cosnsiliul Director al FRV decat in data de 15.03.2022. In 

aceste conditii activitatea CCO s-a concentrat in principal pe realizarea programarii 

observatorilor, pe informarea acestora despre modificarile aduse formularelor de 

observare, ghidului observatorului, a modificarilor survenite in regulamentul 

jocului sau a normelor de desfasurare a competitiilor. 

Cu toate acestea, activitatea observatorilor reflectata in continutul 

rapoartelor de observare, a avut rezultate bune dar si rezultate slabe. Este foarte 

important ca am identificat care au fost cauzele rezultatelor slabe, 

necorespunzatoare si am gasit si metodele pe care sa le aplicam pentru ca 

activitatea intregului corp de observatori sa fie asa cum ne dorim cu totii, adica una 

foarte buna. 

Unul dintre motivele pentru care au existat si rapoarte de observare de slaba 

calitate, a fost programarea observatorilor dupa principiul egalitatii si echitatii 

privind numarul de delegari la jocuri. S-a incercat egalizarea numarului de delegari 

tinandu-se seama de disponibilitatea fiecarui observator. De aici a aparut 

necesitatea de a imparti lotul de observatori in grupe valorice, astfel incat, in viitor 

programarea observatorilor sa fie efectuata in functie de acest criteriu. 

Poate si pandemia a avut rolul ei in activitatea observatorilor din acest an, 

intrucat nu am putut sa ne intalnim fizic, intr-o consfatuire comuna,  pentru 

pregatirea prealabila inainte de inceperea campionatului. Intalnirea “on line” nu a 

avut rezultatele asteptate, dar toti observatorii care au avut nelamuriri sau au 

solicitat ajutor pentru clarificarea diverselor situatii intalnite, au primit informatiile 

necesare de la membrii CCO, acestia oferindu-si in permanenta disponibilitatea sa 

raspunda tuturor solicitarilor.  Din pacate, desi au fost actualizate in permanenta, 

atat formularele raportului de observare cat si recomandarile privind intocmirea 

acestuia, pregatirea jocului, prezentarea (comportare, tinuta, purtarea ecusonului), 



interactiunea cu arbitrii si cu ceilalti oficiali si participanti la joc, au fost si inca mai 

sunt observatori care nu respecta in totalitate aceste recomandari. 

In urma analizei si evaluarilor rapoartelor de observare, dar si a vizionarilor 

jocurilor pe canalele media si compararii rapoartelor de observare cu momentele 

vizionate, s-a constatat la unii dintre observatori, putini la numar, o anumita 

superficialitate in intocmirea raportului si faptul ca sunt carente in modul de 

apreciere a arbitrajelor sau in aprecierea jocului si a jucatorilor. 

Au fost, spre dezamagirea noastra, situatii care au demonstrat ca sunt 

observatori care nu cunosc bine regulamentul jocului de volei si metodele de 

rezolvare a unor situatii speciale aparute in timpul jocului. Aceste “intamplari”, 

chiar daca au fost putine, ne obliga ca la intrunirile ce vor urma pentru pregatirea 

campionatului urmator sa cautam metode mai eficiente pentru instruirea 

observatorilor, care sa ne ajute sa eliminam aceste neajunsuri. 

Problemele intalnite in intocmirea raportului de observare ne fac sa credem 

ca nu toti observatorii au inteles adevaratul scop si rol al observatorului la un joc 

de volei, adica , acela de a transmite catre comisiile F.R.Volei informatiile necesare 

despre arbitri, jucatori, organizare. 

Greseli in completarea raportului de observare au fost intalnite si la 

observatori cu experienta in activitate, dar au fost greseli minore, care nu au 

influentat informatiile trimise catre cei interesati. Neplacut este cand la acelasi 

observator greselile se repeat, desi a fost atentionat si i s-a explicat cum trebuie 

procedat; cand observatorul nu intelege necesitatea ca raportul trebuie sa cuprinda 

informatiile specifice comisiilor FRV si ca el nu a fost delegat doar pentru a face act 

de prezenta la jocul respectiv. 

Tinand cont atat de realizarile pozitive dar si de neajunsurile intalnite, va 

trebui sa avem in vedere ca activitatea de observatori la jocurile de volei sa fie 

facuta de observatori devotati voleiului, foarte buni cunoscatori ai regulamentelor, 

cu o tinuta si cu un comportament exemplar, exigenti cu ei insisi precum si cu 

ceilalti participanti la joc, care sa reprezinte cu responsabilitate si profesionalism 

Federatia Romana de Volei la jocurile la care vor fi delegati. 
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