
 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL DIVIZIEI A1 PENTRU 

ANUL COMPETIŢIONAL 2020-2021 

 

 

CAPITOLUL  I – SCOP 
 

Campionatul naţional de volei DIVIZIA A1 organizat de F.R.Volei, are ca scop: 

a) desemnarea echipelor campioane pentru anul competiţional 2020-2021 la volei feminin şi masculin; 

b) desemnarea echipelor ce vor participa în ,,CUPELE EUROPENE”  în anul competiţional 2020-2021. Începând cu 

sezonul 2008/2009 echipa clasată pe 5 (6) va participa în CUPA BALCANICĂ. 
 

CAPITOLUL II – CONDIŢII ORGANIZATORICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

a) Jocurile se vor desfăşura numai în sălile omologate de către Comisia Centrală de Competiţii si care corespund 

standardelor FIVB, specificate în cererile de înscriere ale echipelor.  

b) Se interzice programarea şi desfăşurarea jocurilor în alte săli decât cele omologate, specificate în cererile de 

înscriere.În cazul desfăşurării unei partide într-o sală neomologată  pentru categoria respectivă, echipa gazdă va pierdede jocul 

cu 0:3 (0:75). 

c) Pentru cazuri excepţionale, se va cere aprobarea C.C. Competiţii pentru disputarea jocului în altă sală, 

corespunzătoare categoriei respective. 

d) Echipele sunt obligate să poarte echipamentul regulamentar, conform dispoziţiilor F.I.V.B. Pentru buna desfășurare 

a  jocurilor in etapa respectivă (și televizarea jocurilor) echipele vor lua legătura între ele pentu a comunica culorile 

echipementului cu care vor evolua în etapa respectivă. Echipa care nu va respecta această prevedere va fi amendată cu 

250 euro. 

e) Începând cu ediția de campionat 2019/2020, în cadrul protocolului de dinaintea începerii jocului, se va intona 

Imnul de Stat al României. Acesta poate fi accesat utilizând secțiunea „Resurse de descărcare pentru cluburi sportive” 

disponibil pe prima pagină a site-ului www.frvolei.ro sau accesând următorul 

link: https://www.frvolei.ro/DOWNLOAD/cluburi/romania.mp3 

Pentru a descărca imnul, după accesarea linkului precedent, urmați următorii pași: 

 

 
 

f) Începând cu ediția de campionat 2019/2020 structurile sportive de divizia A1 sunt obligate să folosească 

panotajele (3m lungime / 1 m lățime, 26 de bucăți) pentru delimitarea zonei libere din jurul ariei de joc. 

g) Toate echipele de divizia A1 sunt obligate să afișeze în sălile de competiție banner-ul cu sigla  FRV, în caz contrar 

vor fi amendate cu 150 euro. 

h) Echipele gazdă ale etapelor săptămânale vor suporta cheltuielile de organizare (chirie sală, barem de arbitraj,    barem 

observator federal, asistenţă medicală, manipulator  materiale, operator tabelă de marcaj), conform normelor financiare în 

vigoare. 

i) Echipele gazdă sunt obligate să asigure securitatea oficialilor şi a echipei vizitatoare din momentul sosirii şi până               

la părăsirea  localităţii, conform R.O.A.V. şi Hotărârii Guvernului României, nr. 791 din 19 mai 2004. 
j) Echipa gazdă este obligată să asigure 1 oră și 30 minute de antrenament echipei vizitatoare, în ziua  premergătoare 

jocului oficial, în caz contrar aceasta va fi sancționată pecuniar (500 Euro). 

k) Echipa  gazdă este obligată să asigure condiții optime pentru filmarea jocului, dar nu în scopuri comerciale. 

l) Echipele gazdă vor asigura copii de mingi şi ştergători pentru teren, în caz contrar vor fi sancționate pecuniar. 

m) Echipele vizitatoare îşi vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă conform normelor financiare în vigoare. 

 

http://www.frvolei.ro/
https://www.frvolei.ro/DOWNLOAD/cluburi/romania.mp3


CAPITOLUL  III – SISTEM ŞI DATE DE DESFĂŞURARE 

 
În anul competiţional 2020-2021, campionatul naţional al DIVIZIEI A1 se va desfăşura în 2 faze, după cum urmează: 

Faza I-a: 

Echipele componente ale DIVIZIEI A1 vor juca în etape săptămânale, fiecare cu fiecare, tur şi retur. Jocurile care vor fi 

amânate în tur vor fi reprogramate pâna la finalul anului 2020. 
Faza a II-a: 

În funcţie de locul ocupat în clasamentul general, la încheierea fazei I, echipele clasate pe locurile 1-4 vor forma grupa 

I-a valorică, echipele clasate pe locurile 5-8 vor forma grupa a II-a valorică iar echipele clasate pe locul 9-12 vor forma grupa a 

III a valorică, atât la feminin cât și la masculin.. Echipele vor juca în grupe după sistemul tur-retur, fiecare cu fiecare. Ordinea 

în tabela Berger în această fază va fi stabilită de poziția pe care a ocupat-o fiecere echipă la finalul fazei I, iar punctele 

acumulate în faza I ramân valabile de la începutul fazei a II-a. La finalul acestei faze, din grupa I se vor desemna echipele 

participante în Cupele Europene, iar din grupa a III-a feminin și masculin,  locurile 11 și 12 vor retrograda în div. A2.  

Ordinea echipelor înscrise în Campionatul Naţional al DIVIZIEI A1, în urma tragerii la sorţi, pentru desfăşurarea 

jocurilor după tabela Berger este următoarea: 

 

 FEMININ  MASCULIN 

1 
2 

CSO Voluntari 2005 
CSM Târgoviște 

  1 CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau 
2 CS Unirea Dej 

 3 CS “U” NTT Data Cluj  3 CSM Arcada Galati 

 4 CSM Volei Alba Blaj  4 CSU Stiinta Bucuresti 

5 CS Dinamo București  5 CS U Cluj 

6 CSM Lugoj  6 CS Stiinta Explorari Baia Mare 

7 CS Știința Bacău  7 CSU Brasov 

8 CS Medgidia  8 CSM Cîmpia Turzii 

9 CSU Medicina CNUE Tg. Mureș  9 SCMU Craiova 

10 

11 

CSU Belor Galați 

FC Argeș 

 10 CS Dinamo Bucuresti 

11 CSA Steaua Bucuresti 

12 
 

 

CS Rapid București 
  

 

 12 CSU UV Timisoara 

    

    

      Echipele vor desfăşura jocurile fazei I în urmatoarele date: 

 

Feminin 

    

Tur 
Etapa I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Data 17.10.20 24.10.20 31.10.20 04.11.20 07.11.20 14.11.20 21.11.20 28.11.20 02.12.20 05.12.20 12.12.20 

Retur 
Etapa XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII 

Data 23.01.21 30.01.21 06.02.21 13.02.21 17.02.21 20.02.21 27.02.21 06.03.21 10.03.21 13.03.21 20.03.21 

 

Masculin 

   

Tur 
Etapa I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Data 17.10.20 24.10.20 31.10.20 07.11.20 14.11.20 21.11.20 25.11.20 28.11.20 05.12.20 09.12.20 12.12.20 

Retur 
Etapa XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII 

Data 23.01.21 30.01.21 06.02.21 13.02.21 17.02.21 20.02.21 27.02.21 06.03.21 10.03.21 13.03.21 20.03.21 

 

 

Echipele vor desfăşura jocurile fazei a II-a în urmatoarele date : 

  

Feminin și Masculin 

Tur 
Etapa I II III   

Data 27.03.21 31.03.21 03.04.21   

Retur 
Etapa IV V VI   

Data 10.04.21 14.04.21 17.04.21   

 

  

 

 

 

 



 

CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE STABILIRE A REZULTATELOR 

 

Clasamentul se va întocmi pe baza punctelor obţinute astfel:  

- 3 puncte pentru joc câştigat cu 3-0 sau 3-1; 

- 2 punct pentru joc câștigat cu 3-2; 

- 1 punct pentru joc pierdut cu 2-3;  

- 0 puncte pentru joc pierdut 0-3 sau 1-3. 

În caz de egalitate de puncte, departajarea se face după raportul dintre seturile câştigate şi cele pierdute, iar dacă 

egalitatea persistă, departajarea se face după raportul punctelor câştigate şi  cele pierdute. 

Echipa clasată pe locul 1 va fi declarată Campioană Naţională şi va primi din  partea F.R. Volei trofeul, 25 medalii, 25 
tricouri şi diploma. 

Echipele clasate pe locurile 2 şi 3  vor primi din partea F.R.Volei 25 medalii şi diploma. 

Echipele clasate pe locurile 1, 2, 3, 4 și 5 vor avea dreptul să participe în Cupele Europene. 

Echipele clasate pe locurile 11 şi 12  la finalul fazei a II-a vor retrograda în DIVIZIA A2. 

 

CAPITOLUL V - CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

Participarea sportivilor la jocuri se va face pe bază de licență colectivă, listată de pe platforma cloud.frvolei.ro de către 

fiecare echipă, ștampilată și semnată de conducătorul structurii sportive, care va cuprinde doar sportivii validați de F.R.Volei. 

Pentru a legitima un jucător, cluburile trebuie să prezinte Contractul de Activitate Sportivă. 

 Jucătorii care în momentul legitimării nu au impresar, au obligația să dea o declarație pe propria răspundere, 

menționând acest lucru. 

Vizita medicală a sportivilor trebuie să fie efectuată conform Ordinului 1058/404 publicat în Monitorul Oficial din 

14.05.2003, în cabinetele specializate în medicină sportivă. 

Nu sunt restricţii de talie. În privița jucătorilor de altă naționalitate, echipele pot avea înscrise în foaia de arbitraj 

un număr nelimitat de jucători de altă naționalitate. Echipele au obligația ca pe foaia de arbitraj să aibă un jucător 

ROMÂN sub 23 de ani (născut 01.09.1997 și mai tânăr) pe care să-l folosească în decursul Campionatului Național și al 

Cupei României obligatoriu, efectiv (integral) 20 de seturi. În situația în care echipa are mai mulți jucători sub 23 de 

ani, seturile jucate de aceștia se vor cumula. Această regulă se aplică și în cazul jucătorului Libero. 

Nerespectarea acestui barem duce la sancționarea echipei în culpă cu 250 Euro de fiecare set nejucat. 

O echipă poate avea în componență jucator(i) LIBERO după cum urmează: 

    

a) pentru o echipă compusă din 12 jucători sau mai puțin - MAXIM 2 LIBERO 

b) pentru o echipă compusă din 13 jucători sau mai mulți - OBLIGATORIU 2 LIBERO 

Echipele pot folosi şi juniori cu dublă legitimare, aceştia putând să provină de la orice echipă de juniori din ţară. În 

acest caz echipele vor suporta taxele necesare dublei legitimări, și se face pe maxim un an competițional. 

Echipele de divizia A1 pot transfera din străinătate un număr nelimitat de sportivi. 

Echipele vor suporta cheltuielile de organizare (baremuri şi îndemnizaţii de arbitraj şi asistenţă medicală), conform 

normelor financiare în vigoare. 

Cererile de înscriere în ediţia 2021-2022 ale campionatului naţional divizia A1 vor fi trimise la F.R.Volei până la 

data de 31.05.2021, dată până la care se va face şi dovada achitării taxelor de înscriere. După această dată, cererile de 

înscriere se vor putea înregistra, dar nu mai târziu de 20.06.2021, achitând dublu taxei de înscriere corespunzătoare 

cererii.  

Echipele de divizia A1 (masculin și feminin) au obligativitatea ca până la începutul 

campionatului să trimită la adresa mocanustefi13@gmail.com poza oficială  și sigla echipei în 

format JPG sau PNG pentru sezonul 2020 / 2021.  

 
 

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FIALE 

 

F.R.Volei prin Comisia Centrală de Competiţii, îşi rezervă dreptul de a rezolva orice caz care nu 

este cuprins în prezentul Buletin Informativ, în conformitate cu regulamentele F.R.Volei, C.E.V. şi 

F.I.V.B. şi să aducă modificări programului de desfăşurare al campionatului, în funcţie de programul 

reprezentativelor naţionale. 

mailto:mocanustefi13@gmail.com

