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HOTARAREA NT.5

Consiliul Director din 28.07.2022

l. A fost comunicat5 9i aprobat5 componenla colectivelor tehnice si a loturilor
de seniori gi juniori pentru urmdtoarele actiuni,

2. A fost prezentat Fi aprobat lotul de arbitri pentru anul competiiional 2022l
2023

3. S-a aprobat Regulamentul de Organizare si Desf6surare a activit;tii
Observatorilor

4, Au fost analizate cererile de intrare in corpul observatorilor, urm6nd ca cei
care indeplinesc conditiile # dea examenul teoretic,

5. S-a decis realizarea unei reevaluSri a componentilor lotului de observatori
de c;tre Comisia Central; a Observatorilor pentru sezonul 2022/ 2023.
Evaluarea acestora va consta in verificarea indeplinjrii conditiilor prev5zute in
regulament, in evaluarea activit;tii din sezonul competilional 2O2I/ 2022 Si din
sustinerea examenului teoretic, conform regulamentului. Data limit5 de

depunere a dosarelor este 25.08.2022.

6. Consiliul Dlrector a stabilit cE pentru sezonul 20221 2023 va fi aprobat un
grup de 25 de observatori activi, urmAnd ca restul sd formeze lotul de rezerv6,
cu conditia de a promova examenul teoretic,

7. S-au aprobat premierile si indemnizaliile colectivelor loturilor echipelor de

senioare, respectiv seniorj, pentru participarea in semifinalele Golden League
(feminin), respectiv pentru cagtigarea Silver Legue (masculin)

L AU fost aprobate contractele de activitate sportiv6 la loturile nalionale.

9. A fost aprobatd achizilionarea de cStre Federatia RomanS de Volei a unui

sistem video Challenge. Acesta va fi folosit la meciurile de acas5 ale echipelor
nationale sau la turneele Final Four ale Cupei Rom6niei sau Supercupel.

10. Au fost discutate 9i aprobate taxele aplicate de Federalia RomAnS de Volei.

Acestea vor fi Dublicate De site-ul oficial al Federatiei Romane de Volei.
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11. A fost aprobat; completarea organigramei Federaliei Romene de Volei cu

doud posturi: Director executiv 9i l4arketing 9i dezvoltare.

12, A fost aprobatS introducerea in regulamentele Federaliei Romene de Volei

a unor ocupalii prevdzute in Legea 69/ 2000

13. Au fost aDrobate cererile de afiliere ale cluburilor ACS Total Sport Alba Iulia

si Asociatia SportivE Daimon Beach Club Sport De asemenea, a mai fost

aprobatS fuziunea clubului Academia de Volej Tomis constanta cu cSlvl

Constanta, aceasta fiind de acum denumirea clubului

14. A fost aprobat un nou format al Supercupei Romeniei Astfel, la fiecare

inceput de sezon va fi organizat un turneu Final Four al Supercupei Romaniei,

la care vor participa cagtigStoarea si finalista Cupei Romeniei, precum 9i

campioana si vicecampioana Romeniei din sezonul precedent Dac; finalistele

cupei Romeniei se reg5sesc intre ocupantele primelor dou6 pozilii din

campionat, atunci tabloul Final Four va fi completat de ocupantele locurilor 3,

respectiv 4 din precedentul sezon

Anul acesta Supercupa Romaniei la volei masculin va avea loc in intervalul 26-

28 septembrie intr-o localie ce urmeaz; sb fie anun!at;. La feminin urmeaz'

sd fle stabilit6 perioada 5i locul.

15. S-au stabilit datele de incepere ale sezonului intern la volei masculin 9i la

volei feminin.

16. Din cauza retragerilor din camplonat ale formaljilor CS l4edgidia (ocupanta

locului 4 in sezonul trecut) si a nou-promovatei CSU Hydrogenium Galati, se va

reface tragerea Ia so4i a meciurilor din cupa Romaniei, deoarece, conform

regulamentului, ocupanta locului 5 in sezonul trecut, cSNI Lugoj, va fi calificatE

direct in faza a II-a a competiiiei.

tn condiliile retragerii celor douS echipe menlionate, alte douS formafii au

acceptat invitalia Federatiei RomAne de Volei de a padicipa la viitoarea edifie a

campionatului Diviziei A1 la volei feminin: CSM Bucuregti 9i Universitatea Cluj'

17. S-a stabilit ca incepend din sezonul 2022/ 2023, o echipa retrogradat5 sE

nu poat6 fi invitatb doi ani la r6nd sE revini in Divizia A1 masculin sau feminin,

decat dac6 nici o alt6 echipi nu doregte participarea
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18. S-a stabilit ca incep6nd din sezonul 2022/ 2023 formaiiile care oblin

dreDtul de promovaTe 9i decid apoi sE nu evolueze in Divizia A1 sd fie

penalizate cu o sum5 ce urmeazE sd fie stabilitS.

19. S-a aprobat Regulamentul de Organizare al turneelor de volei pe plaj- 9i

standardizarea turneelor de la seniori 9i de la nivel juvenil (juniori, cadeti,

speranle).

Pregedinte F.R., volei
COJOCARU in Marian


