
 
 
 
 
 
 
 

BULETIN INFORMATIV  
CAMPIONAT NATIONAL DE VOLEI PE ZAPADA 

EDITIA a II -a 
4-7 FEBRUARIE 2021 

AZUGA – FUN PARK 

 

Campionatul National de Volei pe Zapada Seniori va fi organizat de catre Federatia 

Romana de Volei, in perioada 4-7 februarie 2021 in statiunea Azuga, in complexul FUN PARK. 

Federatia Romana de Volei va decerna titlurile de Campion National la Volei pe Zapada la 

categoria seniori si senioare, va acorda diplomele, medaliile, cupa pentru echipele clasate pe podium 

si tricourile de Campion echipelor castigatoare.  

 

Sedinta tehnica se va desfasura in data de 4 februarie 2021, in intervalul 19-20.00 la 

restaurantul Hotelului PIN.  

 

Cazarea sportivilor: HOTEL PIN Azuga - sportivii beneficiaza, in limita disponibilitatilor, 

de un pret promotional pentru aceasta competitie; 150 ron/zi/sportiv pentru pensiune completa.  

Se va intra cu masa de seara in data de 4.02.2021 si se va iesi cu masa de pranz in data de 

7.02.2021, dupa festivitatea de premiere (pentru rezervari: 0735856714) 

 

Inscrierile au loc la Federatia Romana de Volei, pentru detalii organizatorice persoana de 

contact este dl. Ifrim Razvan, 0764878055. Data limita pentru inscrierea sportivilor este 29.01.2021, 

pentru a facilita inscrierea sportivilor participanti in sistemul VIS al FIVB si realizarea tricourilor de 

joc din partea partenerilor evenimentului. 

 

Echipamentul de joc va fi oferit de catre organizatori - maieul personalizat al evenimentului; 

restul echipamentului apartinand sportivilor si este alcatuit din: ghete de fotbal cu crampoane de 

cauciuc sau plastic, colanti, tricou mulat, sort la baieti si colanti lungi la fete. Este permisa purtarea 

manusilor, ochelarilor de soare, a fesului si a fularului sau guler. Echipamentul sportivilor din aceeasi 

echipa trebuie sa fie identic si de aceeasi culoare. 

 

Testarea COVID 19 – Conform reglemantarilor legale, aflate in vigoare la aceasta data, 

fiecare sportiv va trebui sa prezinte la sedinta tehnica un test PCR Negativ efectuat cu 48 de ore 

inainte de ziua de 4.02.2021. 

Daca vor aparea alte modificari in favoarea facilitarii prezentei sportivilor la aceasta 

competitie in aer liber ele vor fi comunicate sportivilor inscrisi. 

 

Precizari legate de jocul de volei pe zapada 

 

1. Echipa este compusa din 3 sportivi/e plus o rezerva (optional), atributiile antrenorului 

terminandu-se odata cu finalul incalzirii oficiale, nefiind permisa interventia sa pe durata 

partidei. 

2. Sunt premise 2 inlocuiri de jucatori pe set pentru fiecare echipa, inlocuirile fiind libere.  

3. Meciul este adjudecat de echipa care castiga prima 2 seturi din 3, disputate pana la 15 puncte, 

cu diferenta de 2 puncte in caz de egalitate (16-14, 17-15 etc). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

4. Competitia se va desfasura dupa sistemul POOL Play, echipele fiind impartite in grupe, 

castigatoarele accesand direct in semifinale, locurile 2 si 3 urmand a juca sferturi de finala. 

Pozitionarea echipelor pe tabloul de joc se va face in functie de punctele FIVB la volei pe 

zapada, la momentul desfasurarii competitiei, in cazul egalitatii de puncte echipele vor fi 

departajate prin tragere la sorti. 

5. Echipele vor schimba terenul la fiecare 5 puncte disputate si vor beneficia de 1 TO pe set pe 

care capitanul il poate cere arbitrului. 

6. Ordinea la serviciu este indicata de capitan la inceputul fiecarui set si se va respecta pe toata 

durata acelui set. In teren nu exista restrictii de pozitionare a jucatorilor. 

7. Blocajul nu este considerat ca fiind lovitura a propriei echipe (ca la voleiul in sala). 

8. Dimensiunile terenului sunt 8m x 8 m, inaltimea fileului fiind de 2.24m la feminin si 2.43m la 

masculin. 

9. Sportivii participanti trebuie sa fie legitimati la o structura sportiva afiliata la Federatia 

Romana de Volei si vor trebui sa respecte regulamentul disciplinar si de joc al F.R.Volei, 

CEV si FIVB. 

10. Vor fi amenajate 2 terenuri de joc si unul de incalzire, in functie de conditiile meteo. 

11. Mingile de joc vor fi cele de volei pe zapada omologate de FIVB si CEV si folosite in 

competitiile internationale. Pentru antrenamente si incalzire echipele vor trebui sa isi aduca 

mingi proprii. Mingile oficiale vor fi folosite DOAR la joc. 

12. Orice situatii aparute pe parcursul competitiei si neincluse in acest buletin informativ vor fi 

solutionate de comisia de organizare prezenta la fata locului.  


