HOTĂRÂREA Nr. 33

Consiliul Director din 17.06.2020

1. S-a aprobat ca ediţia 2019-2020 a Campionatului Național div.
A2 masculin să se închidă si să fie omologate rezultatele de la
terminarea Fazei a II a etapa I. În urma adresei transmise
cluburilor de div. A2, și-au exprimat dorința de a participa în
div. A1 ediția 2020/2021, conform clasării la momentul
inchiderii campionatului, următoarele echipe: CSA Steaua
București (locul 1 seria Est), CS Provolei Arad (locul 1 seria
Vest), CSU Știința București (locul II seria Est) si CSU Brașov
(locul 3 seria Vest);
2. S-a aprobat ca ediţia 2019-2020 a Campionatului Național div.
A2 feminin să se închidă si să fie omologate rezultatele după
terminarea Fazei a II a etapa a II a. În urma adresei transmise
cluburilor de div. A2, și-a exprimat dorința de a participa în div.
A1 ediția 2020/2021, conform clasării la momentul închiderii
campionatului, echipa clubului CSU Medicina CNUE Tg.
Mureș;
3. S-a aprobat închiderea Campionatelor Naționale ediția
2019/2020 la nivel de juniori, cadeți, speranțe și minivolei, fără
clasamente;
4. S-a aprobat, doar pentru ediția de campionat 2020/2021,
micșorarea următoarelor taxe:
- taxa de participare în campionatul div. A1 de la 1600 € la 1200 €;
- taxa de participare în campionatul div. A2 de la 350 € la 150 €;
- taxa Transfer Internațional div. A1 de la 1200 € la 1000 €;
- taxa Transfer Internațional div. A2 de la 1200 € la 800 €;
5. S-a aprobat ca taxa de Licență și Legitimare la nivel de Juniori
pentru cluburile private să fie de 0 €;

6. S-a aprobat eliminarea Declarației Notariale la nivel de seniori,
iar la nivel de juniori aceasta să fie înlocuită cu o declarație pe
propria răspundere, fără legalizarea ei;
7. S-a afiliat provozoriu : Sport Club Municipal Zalău.
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