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CAPITOLUL 1: PRINCIPII GENERALE  

 

Conform  Ordinului comun 310/708/ mai  2021 al ministrului tineretului si sportului si 

al ministrului sanatatii Art. 8. — În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de 

pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a 

tutorelui legal. 

Reluarea competițiilor de volei se va realiza cu respectarea protocolului medical 

elaborat în acord cu Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului 

Sănătății nr. 310/708- mai 2021 precum și a regulamentelor și Statutului Federatiei Române 

de Volei (denumită în continuare FRV).  

Protocolul medical poate suferi modificări în funcție de situația epidemiologică din 

România și de măsurile impuse de autorități.  

Măsurile prevăzute de prezentul protocol au ca scop reducerea la minim a riscului 

apariției infectării cu COVID-19 în rândul echipelor participante în competițiile de volei.  

Deoarece riscul nu poate fi eliminat în totalitate, se impune un grad ridicat de asumare 

și conformare voluntară din partea tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic, la 

arbitri, observatori, personal auxiliar.  

Aceștia trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile 

de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, precum și recomandările de a rămâne acasă și 

de a solicita asistență medicală, în cazul apariției simptomelor bolii. 

 

Simptomatologia COVID-19:  

Cele mai frecvente simptome: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), 

tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare, etc  

Simptome mai rare: dureri de cap, greață, diaree, etc.  

Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și 

securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.  

Fiecare echipă va nominaliza o persoană de contact (recomandabil cadru medical), 

responsabilă cu organizarea și coordonarea protocolului medical stabilit, denumită 

Responsabil Covid-19 cu următoarele sarcini:  

− Transmiterea (e-mail), către FRV, înainte de fiecare etapă/turneu, a listei nominale 

cuprinzând componenții echipei, precum și a copiilor după testările pentru detectarea 

virusului SARS-CoV 2  cu rezultat negativ sau pozitiv și a copiilor după testările cu rezultat 

pozitiv pentru persoanele vindecate de COVID și aflate în perioada de 90 de zile de la data 

vindecării, 

− Comunicarea imediată către FRV și autorități locale responsabile (Direcția de Sănătate 

Publică) a apariției oricarui caz suspect de COVID-19 în rândul membrilor echipei. 

− Verificarea permanentă a stării de sănătate a componenților echipei (interviuri, măsurarea 

temperaturii),  

− Monitorizarea aplicării măsurilor de igienă de bază în cadrul echipei (dezinfectarea 

mâinilor, a încălțămintei la intrarea în sală, igiena în caz de tuse, strănut, reguli de distanțare)  

− Dreptul de a interveni asupra persoanelor din cadrul clubului propriu care își desfășoară 

activitatea dar nu respectă reglementările în vigoare. 

 

În cazul în care, o persoană participantă la antrenament sau competiție prezintă 

simptome ale COVID-19, aceasta va fi izolată și se va proceda astfel:  

 Dacă depistarea persoanei cu simptomatologie se realizează în perioada de 

antrenamente pe plan local, Responsabilul Covid-19 al echipei, este obligat să 



 

informeze atât Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia s-a produs incidentul, 

urmând instrucțiunile primite de la autoritățile sanitare, cât și FRV (în scris), în 

termen de 2 ore de la depistare. Informarea va fi completată ulterior cu date privind 

ancheta epidemiologică.  

 Dacă depistarea persoanei cu simptomatologie se realizează în timpul desfășurării 

competiției, Responsabilul Covid-19 al echipei respective este obligat să informeze 

imediat medicul și observatorul competiției, cât și Direcția de Sănătate Publică pe 

raza căreia s-a produs incidentul, urmând instrucțiunile primite de la autoritățile 

sanitare.  

 

Pentru a limita pe cât posibil numărul persoanelor expuse la un potențial risc de 

infectare, fiecare competiție are stabilit un număr maxim de persoane pentru fiecare categorie 

necesară în organizarea și desfășurarea acesteia. 

  

Cluburile sunt direct răspunzătoare de sănătatea propriilor componenți ai echipelor 

  

CAPITOLUL 2. CONDIȚII NECESAR A FI RESPECTATE PENTRU A SE PUTEA 

DESFĂȘURA O COMPETIȚIE DE VOLEI LA NIVEL DE COPII ȘI JUNIORI 

  

Echipele trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu probleme de igienă și în 

special cu probleme legate de gestionarea prevenirii infectării cu Covid-19, denumită în acest 

document Responsabil Covid. Competențele și sarcinile acestuia sunt prevăzute în Capitolul 

1.  

Echipele trebuie să anunțe la FRV numele și prenumele Responsabilului Covid-19 

precum și numărul de telefon și adresa de e-mail la care poate fi contactat acesta. 

Responsabilul Covid-19 al echipei va întocmi Tabelul Nominal cu datele de 

identificare ale membrilor echipei, va solicita completarea Declarațiilor pe Propria 

Răspundere și a Acordurilor GDPR care vor fi semnate de fiecare component.  

Modelul de Tabel Nominal, Declarația pe Propria Răspundere și Acordul GDPR se pot 

descărca de pe site-ul Federației Române de Volei www.frvolei.eu la secțiunea Documente 

Utile aflată în josul paginii ACASĂ. 

Echipa gazdă a meciurilor trebuie să desemneze un „Responsabil Covid-19 al 

competiției”. Responsabilul Covid-19 al competiției va întocmi un Tabel Nominal cu arbitrii 

și personalul auxiliar necesar desfășurării competiției. Va solicita completarea de către aceștia 

a Declarației pe Propria Răspundere și a Acordului GDPR. Această persoană trebuie să fie 

disponibilă în timpul meciului pentru a rezolva problemele de nerespectare a protocolului 

medical apărute. Responsabilul Covid-19 al Competiției va participa la triajul epidemiologic 

efectuat, la intrarea în sală, tuturor persoanelor care au dreptul să fie prezente la meci. 

Responsabilul Covid-19 al competiției va primi și va verifica documentele cu privire la starea 

de sănătate a membrilor (copii după testele RT-PCR pozitive sau negative), a Declarațiilor pe 

Propria Răspundere și a Acordurilor GDPR de la Responsabilul Covid-19 al echipei. Va 

păstra aceste documente timp de 21 de zile pentru a le prezenta DSP dacă situația o cere. 

Membrii echipelor și Arbitrii Principali trebuie să efectueze, cu 48 de ore înainte de 

prezentarea in localitatea desfășurării turneului, un test pentru depistarea virusului SARS 

CoV-2. Testele pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 sunt considerate valabile 



 

numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și efectuate în conformitate 

cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 

pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, 

de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de 

Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice 

în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și 

completările ulterioare. Persoanele care au avut un test pozitiv și se află în intervalul de 90 de 

zile după vindecare nu mai trebuie să efectueze acest test. Persoanele vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare sunt exceptate de la obligația testării. 

Numai persoanelor care au acest test negativ, se află în intervalul de 90 de zile de la 

vindecare sau  au fost vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 și pentru care  au  trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete și nu prezintă simptome la triajul epidemiologic li se 

permite accesul în sală. 

La intrarea în sala de sport se va efectua un triaj epidemiologic de către personal 

medical specializat, cu prezența Responsabilului Covid-19 al Echipei și a Responsabilului 

Covid-19 al Competiției. Se vor verifica documentele prezentate de Responsabilul Covid-19 

al fiecărei echipe, se va verifica temperatura fiecăruia și se vor face o constatare vizuala și un 

interviu cu privire la starea de sănătate. 

La intrarea în sală se vor asigura covorașe cu dezinfectant pentru încălțăminte și 

recipiente cu dezinfectant pentru mâini. 

  

Trebuie să se amenajeze un spațiu de izolare bine ventilat și care să nu comunice cu 

alte incinte sau spații bine definite, pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-

19. Utilitatea este de a izola de persoanele prezente orice persoane care prezintă simptome, 

până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect 

către personalul medical aflat în sala de sport, precum si la Direcția de Sănătate Publică 

județeană sau a municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această încăpere va fi 

folosită doar pentru o astfel de situație. În continuare, se realizează operațiuni de dezinfecție a 

încăperilor respective de către unități autorizate. 

  

Echipa gazdă trebuie să asigure pentru participanți mânuși, măști respiratorii si 

recipiente cu dezinfectant. 

  

Echipa organizatoare trebuie să asigure dezinfectarea suprafeței de joc, a spațiilor 

comune, a băncilor pentru rezerve, a scaunelor de pedeapsă, a mesei scorerului, a stâlpilor, a 

fileului înainte și după fiecare meci. 

  

În sală trebuie amenajate spații pentru depozitarea lucrurilor personale ale membrilor 

echipelor. Jucătorii și arbitrii vor veni echipați si nu vor folosi vestiarele. 

  

Se vor asigura toalete inscripționate, separate pentru fiecare echipă. 

  

Organizatorul va stabili un orar al sosirilor și plecărilor echipelor (pentru evitarea 

aglomerației la intrare și ieșire). Se realizează obligatoriu și un circuit oficial pentru 

deplasarea în sala de sport – intrarea se face pe una dintre porțile de acces, iar plecarea este 

organizată pe o altă poartă de acces (trebuie să se evite interacțiunea între participanți). 

  



 

Echipa organizatoare va asigura mingi pentru încălzire dezinfectate și separat, mingi  

numai pentru joc dezinfectate. 

  

Organizatorul turneului trebuie să asigure obligatoriu personal pentru culegerea și 

dezinfectarea mingilor și livrarea lor către jucătorul care va servi. 

  

Echipa organizatoare va asigura condiții pentru transmiterea obligatorie, on line, a 

meciurilor. 

  

 

 
CAPITOLUL 3  PROCEDURI  ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI SUSPICIUNI DE INFECTARE 

CU VIRUSUL SARS-COV-2 ÎN CENTRUL DE PREGĂTIRE SAU ÎN TIMPUL 

COMPETIȚIEI 

  

1. Atât în incinta hotelului cât și la sala de joc se va amenaja un spațiu de izolare bine 

ventilat și care să nu comunice cu alte incinte sau spații bine definite, pentru cel puțin o 

persoană cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este de a izola de persoanele prezente 

orice persoane care prezintă simptome, pană la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se 

anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat în sala de sport, precum 

si la Direcția de Sănătate Publică județeană sau a municipiului București și serviciul de 

urgențe 112. Această încăpere va fi folosită doar pentru o astfel de situație. În continuare, se 

realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective de către unități de dezinfecție, 

dezinsecție și deratizare autorizate. 

2. În cazul în care, urma testărilor programate, se descoperă unul sau mai multe cazuri 

pozitive se anunță Direcția de Sănătate Publica județeană sau a municipiului București si se 

urmează indicațiile primite de la aceasta. 

3. Persoanele ale căror teste sunt pozitive și sunt asimptomatice sau au forme ușoare se 

vor izola la domiciliu, vor fi monitorizate de către medicul clubului sau medicul de familie și 

vor fi retestate în ziua a 7-a de la primul rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul testării este 

negativ, iar persoanele nu au prezentat simptome, acestea își pot relua activitatea, inclusiv în 

ceea ce privește participarea la competiții oficiale. 

4. Persoanele al căror test este negativ și nu au fost identificate drept contacți în urma 

anchetei epidemiologice își continuă activitatea sportivă. 

5. Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, 

vor face un nou test RT-PCR. În cazul în care noul test este negativ, aceștia își pot relua 

activitatea, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale. În cazul în care 

testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele sanitare în vigoare. 

6. Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, 

atunci vor intra în izolare până în momentul unei testări. 

7. Pentru cluburile si loturile care intră mai des în competiții internaționale și care sunt 

supuse mai des testărilor, în cazul apariției unui test pozitiv în ziua a 3-a si a 2-a înaintea 

jocurilor, respectiva persoană va fi izolată, iar echipa va juca sau după caz va face deplasarea 

pentru joc pe baza testului negativ al celorlalți componenți. 

8. Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății 1819/2020 și noile prevederi 

referitoare la cazurile depistate pozitiv în urma testării COVID-19, pacientul pozitiv SARS 

COV 2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu excepția 

persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. 

Dacă persoana este totuși retestată, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de zile de la 

vindecare nu poate fi considerată o nouă infecție, cu excepția persoanelor cu imunodepresii 

severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. 



 

Astfel, oficialii (arbitri și observatori FRV), jucătorii și ceilalți membrii ai echipelor 

detectați pozitiv care ulterior sunt declarați vindecați nu mai trebuie retestați timp de 90 de 

zile, putând desfășura în mod normal activitatea sportivă. 

Cluburile care au înregistrat sau  vor înregistra cazuri pozitive nu vor mai fi nevoite să 

testeze persoanele respective timp de 90 de zile, fiind, implicit, scutite de costurile testărilor 

RT-PCR. 

Decizia a fost adoptată luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1819 din 

27.10.2020 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1513/2020 

pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către Direcțiile de Sănătate 

Publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, 

de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de 

Ambulanță București-Ilfov și de către medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

  

CAPITOLUL 4. CAZAREA PARTICIPANȚILOR LA TURNEE ȘI/SAU MECIURI  

  

Dacă deplasarea între localitatea de reședinta a echipei și localitatea de desfasurare a 

competiției poate dura mai mult de 30 minute atunci echipa vizitatoare trebuie să se cazeze. 

Pentru a se limita riscurile de infectare, in acest caz este interzisăefectuarea navetei zilnice de 

către membrii echipei. 

Fiecare echipă participantă, care va avea nevoie de cazare pe perioada desfășurării 

turneelor/meciurilor săptămânale, trebuie să respecte următoarele: 

1. Cazarea se va face numai în hoteluri/pensiuni, care respectă actualele norme sanitar-

epidemiologice. Echipele trebuie să evite contactul cu alți oaspeți, asta însemnând că 

trebuie să fie realizare rezervări de camere pe același palier, pentru o singură echipă sau 

camerele să fie grupate. Înaintea sosirii echipei, camerele și spațiile rezervate pentru 

aceasta, vor trece printr-un proces de dezinfecție. Pe toată perioada cazării echipei nu i 

se va face curățenie în camere de către personalul hotelului. Sportivii sunt încurajați să 

păstreze curățenia în camere. Cazarea trebuie să respecte legislația privind măsurile 

pentru prevenirea contaminării cu noul corona virus SARS-CoV-2. 

2. Se va ține cont de faptul că în fiecare cameră trebuie să fie cazați 2 sportivi, iar camera 

trebuie să fie de tip TWIN, cu două paturi distanțate. 

3. Nu se vor accepta ieșiri individuale din hotel. Sportivilor nu li se permite să fie vizitați 

în hotel. 

4. Masa va fi servită, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice sau în regim de 

room-service. Reprezentantul echipei se va asigura, că se respectă normele, referitoare la 

tacâmuri și vesela, de către unitatea hotelieră. 
5. Purtarea măștii de protecție, care să acopere nasul și gura este obligatorie în spațiile 

închise, dar și în aer liber în zonele în care autoritățile au decis acest lucru. Trebuie 

respectată igienizarea mâinilor ori de câte ori este nevoie, atât la intrarea și ieșirea din 

hotel cât și din sala de sport. 

6. Arbitrii vor fi cazați separat de echipe cu respectarea tuturor regulilor valabile și pentru 

membrii acestora. 

 
 

   

CAPITOLUL 5. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR DE VOLEI LA NIVELUL 

COPIILOR ȘI JUNIORILOR 

  



 

La meciurile de volei pot participa spectatori numai în limita a maximum 25% din capacitatea 

maximă a sălii de sport și în  următoarele condiții: 

1. Categorii eligibile 

Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în spații închise persoanele care 

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ 

al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 

test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore efectuat în conformitate cu metodele 

aprobate de Ministerul Sănătății prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 

pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de 

sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de 

Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță 

județene și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a 

măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu 

virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare. 

Participanții la evenimentul-pilot își vor da acordul privind procesarea datelor cu 

caracter personal, în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice. Baza de date cu 

participanții la evenimentul-pilot va fi transmisă către direcția județeană de sănătate 

publică sau Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru a face 

verificările necesare. 

2. Accesul la evenimentul sportiv 

Toate porțile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor 

comunica spectatorilor orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum și 

poarta de acces recomandată, pentru a minimiza riscul de creare a aglomerației în 

aceste puncte. De asemenea, vor exista marcaje care să ajute persoanele să păstreze 

distanța de siguranță de minimum 1,5 m. 

Accesul în incintă va fi permis în urma triajului observațional. Nu se va permite 

accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (tuse, 

strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 

37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată 

se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să 

contacteze autoritățile sanitare. 

Controlul de securitate de la porți se va face doar vizual, spectatorii fiind rugați să 

colaboreze și să prezinte de bună voie obiectele pe care le dețin în buzunare și/sau 

genți. Dacă este necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi ce vor folosi 

măști de protecție, mănuși de unică folosință; aceștia se vor schimba/dezinfecta la 

fiecare control sau se va recurge la autoverificare. 

Accesul în arenă este permis doar cu genți mai mici sau egale cu o foaie de hârtie A4. 

Nu se permite accesul cu mâncare sau băutură. 

Purtarea măștii de protecție de către spectatori este obligatorie pe toată durata 

participării la evenimentul sportiv. 

3. Așezarea în tribune 

Organizatorul evenimentului sportiv are obligația de a marca în mod corespunzător 

spațiile unde spectatorii se pot așeza, în funcție de gradul de ocupare a tribunelor care 

a fost aprobat. 

 

La competițiile sportive de volei desfășurate pe teritoriul României se poate permite 

participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru 

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau pentru persoanele 



 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, ori rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, numai dacă acestea se 

vaccinează la intrarea în incintă, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) 

din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 

  

Pot participa la triajul epidemiologic anterior intrării în aria de control a săii de sport  

următoarele persoane: 

1. Membrii echipelor (maxim 12 jucători, un antrenor principal, doi antrenori 

secunzi, un medic, un masor, un trainer, un statistician, un Responsabil Covid-19). 

2. Doi arbitri, un arbitru scorer, un director de concurs, un responsabil Covid-19 al 

competiției, un operator tabela de marcaj. 

3. Personal auxiliar (trei culegători de mingi, doi ștergători rapizi) 

4. Personal suport pentru desfășurarea competiției (personalul sălii pentru curățenie, 

dezinfecție și montare fileu și accesorii, maxim 4 persoane) 

5. Un reprezentant FRV, un cameraman, o persoană reprezentând media. 

Un număr total de maximum 58 de persoane vor fi permise în aria de control a 

sălii dacă trec de triajul epidemiologic.  

Dacă situația o cere va fi permis și accesul ofițerilor anti doping și ai 

reprezentanților poliției și/sau Jandarmeriei dar numai  după efectuarea triajului 

epidemiologic. 

  

Ordinea în care se vor prezenta la triajul epidemiologic va fi următoarea 

1. Cu 100 de minute înainte de începerea jocului pentru personalul medical dedicat 

triajului epidemiologic, responsabilul Covid-19 al competiției, personalul suport 

necesar desfășurării meciului 

2. Cu 90 de minute înainte de începerea jocului pentru a doua echipă înscrisă pe foaia 

de arbitraj; 
3. Cu 70 de minute înainte de începerea jocului pentru prima echipă înscrisă pe foaia 

de arbitraj; 
4. Cu 50 minute înainte de începerea jocului pentru Arbitrii Principali și Auxiliari; 
5. Cu 40 minute înainte de începerea jocului pentru culegătorii de mingi și ștergătorii 

de teren. 

Procedura triajului epidemiologic 

1. Personalul medical care va efectua triajul epidemiologic participanților va purta 

echipament de protecție. 

2. Persoanele care vor fi triate epidemiologic vor purta mască și își vor dezinfecta 

mâinile  și încălțămintea; 

3. Responsabilul COVID-19 al fiecărei entități înmânează cadrului medical care 

execută triajul epidemiologic tabelul nominal cu persoanele care vor intra în sala 

de sport (tribune și aria competițională). Responsabilul COVID-19 va fi prezent la 

triajul epidemiologic al membrilor delegației proprii; 

4. Fiecare persoană triată înmânează personal cadrului medical declarația pe propria 

răspundere, semnată.  



 

5. Se efectuează verificarea temperaturii tuturor celor care intră în sala de sport. 

Temperatura maximă acceptată pentru aceștia este 37,3 grade Celsius. Dacă o 

persoană se prezintă cu o temperatură mai mare, trebuie să aștepte cinci minute, 

după care i se va mai verifica încă o dată temperatura. Dacă valoarea este sub 37,3 

grade Celsius, i se va permite accesul în sală. Dacă temperatura ridicată se 

menține, persoana în cauză va fi izolată și vor fi respectate condițiile prevăzute în 

cazul depistării unui caz suspect de COVID-19; 

6. Personalul medical evaluează vizual și eventual efectuează un interviu cu starea de 

sănătate a persoanei prezentate. 

7. După ce se termină triajul epidemiologic, toate declarațiile pe propria răspundere, 

copiile dupa testele Covid-19 și tabelele nominale centralizatoare vor fi înmânate 

Responsabilului COVID-19 al organizatorului competiției, care are obligația să la 

păstreze cel puțin 21 de zile și să le prezinte reprezentanților DSP, dacă situația o 

cere; 

8. În cazul în care nu se respectă normele în vigoare cu privire la triajul 

epidemiologic Responsabilul COVID-19 al Competiției are autoritatea să ia 

măsurile care se impun. 

Reguli de disputare a meciurilor 

Pentru a disputa un meci, o echipă trebuie să prezinte Responsabilului Covid-19 al 

Competitiei toate testele jucătorilor, din care minimum șase jucători să aibă teste COVID-19 

negative. 

În cazul în care o echipă nu poate prezenta, la începerea meciului, șase sportivi cu teste 

COVID-19 negative, atunci aceasta pierde meciul cu 0-3 (0-25, 0-25, 0-25), fără alte 

consecințe. Dacă niciuna dintre echipele care ar fi trebuit să participe la meciurile din grupă 

nu poate prezenta minimum șase sportivi cu test COVID-19 negativ, atunci toate vor pierde 

meciurile cu 0-3 (0-25, 0-25, 0-25). Dacă echipa gazdă nu poate prezenta cel puțin șase 

jucători cu teste COVID-19 negative și anunță acest lucru în timp util, atunci meciurile 

rămase de disputat se vor juca, de comun acord, la una dintre celelalte echipe. 

Cheltuielile de deplasare, cazare, masă și indemnizația Arbitrilor Principali, Auxiliari 

și a medicului competiției realizate pentru întreaga durată de desfășurare a turneului vor fi 

împărțite în mod egal, între toate echipele participante la turneu. Plata acestor cheltuieli se va 

face înainte de începerea meciurilor. 

Dacă o echipă, după triajul epidemiologic, nu mai poate prezenta cel puțin șase 

jucători apți de joc și, astfel, nu se mai poate desfășura meciul, atunci acea echipă nu este 

exonerată de plata acestor cheltuieli. 

Indemnizațiile Arbitrilor Principali, Auxiliari și medicului competiției vor fi achitate 

de toate echipele participante la turneu atât pentru jocurile disputate cât și pentru cele pentru 

care s-a început protocolul de desfășurare a meciurilor și la care aceștia au fost prezenți. 

Reguli de respectat după intrarea în sală 

Membrii echipelor și arbitrii vor veni echipați iar efectele personale vor fi depozitate 

în locurile special amenajate. 

  



 

Arbitrii auxiliari, culegătorii de mingi, ștergătorii de teren și personalul pentru 

dezinfecția suprafețelor vor folosi mânuși și măști respiratoare pe tot parcursul meciului. 

  

Pentru hidratare nu se permite participanților să folosească aceeași sticlă. Fiecare va 

avea o sticlă pe care o va folosi doar el. 

Nici folosirea la comun a prosoapelor  nu este permisă. Fiecare trebuie sa utilizeze 

prosopul personal sau șervețele de unică folosință. 

  

La punctul 8 și la punctul 16 se va face o pauză de un minut pentru dezinfectarea 

mâinilor jucătorilor și aerisirea sălii de sport. Antrenorul va lua un recipient cu dezinfectant 

pentru mâini și îl va pulveriza în palmele jucătorilor. Același lucru îl va face și în timpul TO 

de 30 secunde solicitat. 

  

Se vor asigura locuri mai multe pe banca pentru rezerve pentru ca jucătorii sa nu stea 

apropiați și să respecte distanțarea necesară. Distanțarea este obligatorie și în zona de 

încălzire. 

  

Se recomandă evitarea îmbrățișărilor, a strângerilor de mâini, a oricărui contact ne 

necesar. 

  

Nu se va folosi la serviciu mingea cu care s-a jucat faza anterioară. Se va servi doar cu 

o minge care a fost în prealabil dezinfectată. 

  

După terminarea meciului, echipele vor părăsi imediat incinta sălii, separat, în ordinea 

în care au intrat. Nu li se va permite să rămână să vizioneze și celelalte meciuri. 

Coordonarea părăsirii sălii va fi făcută de Responsabilul COVID-19 al Competiției, în 

așa fel încât să se evite aglomerarea căilor de evacuare, păstrându-se distanțarea fizică între 

participanți. 

  

CAPITOLUL 6. CAZURI DE ÎNCĂLCARE A REGULAMENTULUI DE 

PARTICIPARE ȘI A ALTOR ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE  

Responsabilul COVID-19 al Competiției veghează ca toate condițiile pentru 

desfășurarea meciurilor cu risc cât mai scăzut de infectare cu COVID-19 să fie îndeplinite. 

Arbitrul 1 împreună cu Responsabilul COVID-19 al Competiției vor hotărî măsurile care se 

impun, dacă se încalcă normele în vigoare. 

Arbitrul 1 trebuie să întocmească, dacă este nevoie, un raport separat cu privire la ne 

respectarea măsurilor de diminuare a riscului de infectare cu COVID-19 și să-l trimită la 

FRV.. 

În cazul menționării unor încălcări ale acestor norme sancțiunile pot fi: avertisment 

pentru club sau persoana vinovată, amendă pentru club, suspendarea persoanei vinovate. 

 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI 


