
ACTIVITATEA ARBITRILOR DE VOLEI ROMANI

tu anul coMpETITIoNAL 2019 - 2o2o

Colegiul Central al Arbitrilor (CCA) este forul ce coordoneazi 9i conduce activitatea
arbitrilor de volei din Romania. in perioada 2OLg - 2O2O presedinte al CCA a fost dl. Angelus
Cotoantd, iar membrii colegiului au fost: Cristian Cristea, Mihai Dumitrescu, Georgiana Gurguiatu,
Silvian Lungu, Alin Mateizer, Darius f4eFca, Lucian Ndstase si Bogdan Stoica. Departamentele
interne ale CCA sunt: activitate internationalS, activitate tehnic; si regulament, observare,
promovare si management arbitri, disciplin6, relatii cu Comisiile Judetene de Arbitri(ClA) si volei

de plajd.

OBIECTIVE vs. REALIZiRI

A, LOTURI, PROMOVARI

OBIECTIVE

1, Existenta unui lot divizionar valoros, capabil sd asigure arbitrajul la toate competitiile
nationale, indiferent de nivel, v6rstd sau de localizare geograficd.

2. Asigurarea cadrului necesar scolarizdrii, formdrii gi calific6rii persoanelor ce vor sE

devind arbitri. Este necesar ca procesul de calificare de noi arbitri sd fie unul continuu si si fie
extins si in zone "neacoperite" de actualele colegii judetene.

3. Promovarea in interiorul lotului divizionar a arbitrilor de perspectivd, identificarea si

observarea lor, folosirea unor metode moderne de educare 9i preg6tire.

REALIZARI

in prezent lotul divizionar are in componen!5 un numdr de 161 arbitri. Sunt pe

parcursul procesului de observare pentru intrarea in lotul divizionar incS 8 arbitri. Alti 3 arbitri
sunt in observare pentru promovare la categoria I-a si incd 2 pentru categoria Republican.

Am avut o politici de crestere a bazei de selectie in zonele geografice deficitare numeric,
iar acum aclion5m pentru consolidarea calitdtii arbitrajelor. CCA incerc6 permanent sd identifice
punctele slabe din prestalia arbitrilor sj sd instruiascS ('in prim6 instanld prin CJA -uri), sd ridice
nivelul de pregdtire al acestora. Acolo unde a fost cazul, am aplicat sancliuni si am trimis in
teritoriu materiale ce explici si ldmuresc cazurile respective.



B, DELEGARI

OBIECTIVE

Criteriile luate in seamd la delegarea arbitrilor sunt: valoarea, clasificarea in lotul divizionar si

"forma" de moment. Pentru a avea cele mai bune informatii, departamentul de delegdri din
cadrul CCA s-a bazat pe:

- rapoartele de observare ale Observatorilor FRV;

- propriile observ;ri fdcute de membrii CCA sau de delegatii acestora;

- preluarea tuturor informatiilor (cat mai obiective) asupra prestatiilor anterioare 9i asupra
eventualelor insatisfactiii create competitorilor sau publicului.

REALIZARI

l.4eciurile din Campionatele Nalionale s-au desfdsurat in conditii normale din punct de vedere al
arbitrajului, fdra a perturba spectacolul spoftiv. Permanent s-a avut in vedere:

- corelarea valorii meciului cu valoarea brigdzii de arbitri;

- asigurarea numdrului de meciuri necesare pentru arbitrii aflali sub observare;

- realizarea unui echilibru al numdrului de delegdri in interiorul aceleiasi grupe valorice;

- incercarea minimizdrii distantei de deplasare;

De mare ajutor este sistemul informatic de management al activit6tii arbitrilor care oferd
informatii actualizate despre situatia deleg6rilor.

Atragem atentia asupra importantei Raportului de Observare at6t in analiza prestatiei
arbitrajului dar si, implicit, in delegarea arbitrilor. Analiza complexS, fdcut5 cu profesionalism de
majoritatea observatorilor, a permis CCA o indrumare mai concretd si mai obiectivd a activitdtii
fiec6rui arbitru observat. Am dori din partea unor observatori o evaluare mai atentd a prestatiei

arbitrilor la meciurile la care sunt delegati, o evaluare mai mult calitativd decat cantitativd a
prestaliei arbitrilor.

C, INSTRUIRE TEORETICi 9I PRACTICA

OBIECTIVE

Pentru a consolida calitatea arbitrajelor la toate nivelele competitionale este necesard o bunS
pregdtire teoreticd dar si o adecvatd instruire practicS.

1. Instruire permanenti prin intermediul CJA-urilor si a comunicdrilor CCA.

2. Organizarea intSlnirii anuale a arbitrilor din lotul divizionar pentru informare, instruire si

testare.



3. incercarea de a introduce noile tehnologii in arbikaj (foaie electronicS, tablete, slsteme de
comunicare audio 9i, de ce nu, sistemul challenge).

REALIZiRI

Foaia electronicd de arbitraj este d6je o obisnuintd la nivelul diviziei 41, unde funclioneaz6 din ce

in ce mai bine, numdrul problemelor scdz6nd pe zi ce trece. Vom organiza in continuare,
seminarii specifice pentru imbunitdtirea pedormanlei arbitrilor in utilizarea si verificarea acesteia.

ln septembrie 2019 a fost organizatS, la Piatra Neaml, Consfdtuirea AnualS a Arbitrilor
din RomAnia, prilej cu care s-au prezentat noutdtile si tendintele din arbitrajul internalional. De

asemeeni, a fost testat nivelul de cunostinte al arbitrilor prin intermediul unui test teoretic. Pentru

anul 2020 urma sE se organizeze la Cluj Napoca Consf;tuirea cu Arbitri, la care ar fi fost obligati
se participe toti arbitri ce vor oficia in div. Al precum 9i observatorii, restul arbitrilor care nu
poteau participa la Cluj ar fi putut susline testarea teoretica pe zone geografice. DatoritS situatiei
de pandemie aperutS in luna martie, C.C. Arbitri a luat hotSrarea de a susline testarea teoretic;
pe zone geografice pentru totl arbitri. Dl Silvian Lungu a avut inspirafia ca pe aceast; perioad5 de
pandemie, s5 mentinE atentia arbitrilor folosind sedinte sbptSm6nale prin folosirea sistemului

Zoom.

CCA a luat decizia ca, de fiecare data, cend se considerd opodun, sd emitd communicate
catre arbitrii, prin intermediul CIA-urilor, pentru a l6muri eventuale situatii neclare, interpretabile
sau cazurile in care au fost luate decizii gresite.

D. ACTIVITATE INTERNATIONALi

OBIECTIVE

1. imbundtdtirea calitEtii prestatiei arbitrilor romeni la meciurile internationale

2. Promovarea unui numdr sporit de arbitri rom6ni in grupele superioare ale arbitrajului european

si mondial

3. Pafticiparea membrilor CCA la evenimentele internalionale de formare 9i instruire a arbitrilor
(seminarii, conferinte, etc)

REALIZARI

Avem la ora bctualS 10 arbitri internalionali gi un candidat, in decembrie 2019 FIVB a
urganizat un curs pentru Arbitri Internationali, curs la care a participat si reprezentantul t6rii
noastre, Gradinaru George, care a absolvit cursul cu foarte bine. Num6rul de arbitri din grupa

superioard a fost Iimitat la maximum 4 pe lard, iar pdtrunderea in arbitrajul mondial se dovedeste

tot mai dificilS pentru arbitrii europeni. Cu toate acestea, arbitrii rom6ni au reprezentat cu cinste
voleiul romanesc, fdc6ndu-si datoria aga cum se cuvine, acestia fiind: N5stase Lucian, Stoica

Bogdan, Pop Tudor 9i Szabo Paul.

Pregedinte CCA

Angelus COTOANTA


