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 Cu satisfacție pot afirma că anul 2013 pentru voleiul de plajă românesc a fost unul 

de succes, această afirmație are la bază în primul rând numărul mult mai mare de turnee 

organizate, participarea la un număr mai mare de competiții internaționale, cât și 

performanțele obținute. 

 Astfel în anul 2013 în afara turneelor tradiționale de seniori de la Cluj și Oradea    

s-au mai organizat două turnee la Mamaia (Lafarge și Ursus), unul la Buftea, într-o 

organizare deosebită, unul la Arad  și unul la Sibiu, organizat în afara auspiciilor 

Federației Române de Volei. 

 La nivelul juniorilor competiția s-a limitat doar la turneul de la Oradea și 

Campionatele Naționale de juniori și cadeți de la Mamaia. 

 În competițiile internaționale la care au participat sportivii români s-a obținut 

Locul I la Campionatele Balcanice de senioare (Buz Sorina – Smultea Andreea), Locul I 

la Campionatele Balcanice sub 20 de ani (Nan Bogdan – Vârlan Robert), Locul II la 

Campionatele Balcanice de senioare din Macedonia, Locul II la Campionatele Balcanice 

sub 20 de ani (Ordean Ioana – Melniciuc Adriana). 

 O contribuție deosebită la obținerea acestor rezultate a avut-o profesorul Jitaru 

Daniel, cel care s-a ocupat de pregătirea sportivilor care au reprezentat România în 

competițiile internaționale. 

 Pentru toate aceste rezultate pozitive, trebuie să mulțumim celor 228 sportivi din 

care 118 seniori (52 la feminin și 66 la masculin) și 110 juniori care au răspuns prezent 

ofertelor unor sponsori generoși ca: Primăria Oradea, Lafarge, Ursus, Rareș Mureșan, 

Baza Turistică Buftea, CS Beach Volley Transilvania Oradea, CS ProVolei Arad și 

Asociația Județeană de Volei Constanța. 

 O contribuție deosebită au avut-o, prin calitatea prestațiilor și arbitrii de volei de 

plajă. Aceștia au îndeplinit 458 de funcții de arbitrii principali și secunzi și 808 de arbitrii 

auxiliari. 

 S-a pus un accent deosebit pe întinerirea colectivului de arbitrii, la pregătirea 

acestora contribuind cei patru arbitrii internaționali de volei de plajă: Szabo Paul, 

Bărdășan Adrian, Mateizer Mirela, Sarău Mădălina. 

 Un lucru îmbucurător este faptul că toate competițiile de seniori – senioare au fost 

transmise în direct pe Digi Sport și GSP TV. 

 Anul 2014 are toate premizele să depășească rezultatele obținute în 2013, totuși 

pentru aceasta este obligatorie reorganizarea comisiei prin aducerea de oameni noi, 

oameni care să nu lupte numai pentru interese personale și prin atragerea unui număr cât 

mai mare de sponsori și de organizatori de turnee. 

 Mulțumesc modului în care personalul Federației Române de Volei ne-a sprijinit 

în organizarea Campionatelor Naționale și participarea la competițiile internaționale. 

O mențiune specială doamnei Oana Sârb în calitate de membră a Comisiei 

Europene de Volei de Plajă și Arbitraj. 
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