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Activitatea Comisiei Centrale de Observatori s-a desfasurat respectind atributiile 

stabilite precis prin Statutul F.R.Volei, in urmatoarea componenta: 

-Secretar - Ovidiu Florea  

-Membrii – Mihai Ioanovici, Marian Pausescu, Dorin Stefan - de la inceputul sezonului 

-Reprezentant al federatiei – Costel Ispas. 

Principala activitate a comisiei ( C.C.O.) a fost asigurarea desfasurarii programarii 

observatorilor la jocurile din Campionatul National div. A1, a Cupei Romaniei, a turneelor de 

promovare in div.A1 si a turneelor finale de junior si cadeti. Criteriile care au stat la baza 

programarii au fost cadrul specific fiecarui  joc, respectiv  calitatile observatorului propus. 

Pocedind in acest mod, am urmarit ca toate meciurile sa se desfasoare in cele mai bune 

conditii. 

Programarea observatorilor pentru fiecare etapa a urmarit o linie bine stabilita de 

Regulamentul  de Organizare si Functionare al Observatorilor si anume, a urmarit pe baza 

desfasuratorului, sa fie echitate intre numarul delegarilor, dar pe categorii de valoare si 

prestanta. 

Comisia se intruneste in sedinte saptaminale in care se analizeaza rapoartele 

observatorilor sosite de la jocurile desfasurate, modul de completare al acestora si se clasifica. 

Au fost evaluate si apreciate datele culese de la observatori,in timpul desfasurarii jocurilor la 

care au fost delegati si s-a analizat relatia dintre acestea si calificativele acordate arbitrilor, 

jucatorilor si observatorilor. 

Toate rapoartele s-au inregistrat pe fiecare observator, avind ca scop o evaluare, pe 

baza sarcinilor stabilite prin regulamentul observatorului. Fiecare membru al comisiei are 

sarcini precise de realizat pentru analiza rapoartelor respective. 

Tot in cadrul acestei sedinte se informeaza personal observatorii delegati, anuntindu-i si 

modul in care le parvine delegatia. 



In paralel cu aceste activitati curente, se lucreaza la revizuirea  si completarea  

Regulamentului de Organizare si Functionare a Observatorilor, care se discuta in sedinta sub 

conducerea si implicarea directa a Secretarului General . Impreuna cu Comisia Centrala a 

Arbitrilor se lucreaza la  modificarea grilei de apreciere a arbitrajelor, in vederea uniformitatii 

aprecierii aspectelor de arbitaj. S-a modificat raportul privind jucatorii (raportul C), prin care s-a 

hotarit includerea pe posturi atit a jucatorilor straini cit si autohtoni. 

Se insista in continuare pentru uniformitatea aprecierilor de catre intregul lot de 

observatori , pentru ca aceste rapoarte mai sunt analizate si de C.C.Arbitri pentru formularul A, 

C.C.Competitii pentru formularul B, C.C.Antrenori  pentru formularul C, ceea ce reprezinta un 

motiv in plus pentru o intocmire corecta, impartial, obiectiva si cu professionalism. 

Toate acestea au dus la o crestere a valorii si competentei  tuturor observatorilor pe 

parcursul jocurilor din cadrul campionatului. 
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