
REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE AL COMPETIŢIEI 

,,CUPA ROMÂNIEI” 

EDIŢIA 2020 - 2021 

 

 

CAPITOLUL 1 – SCOP 

Desemnarea echipelor (masculin și feminin) câştigătoare ale Cupei României şi a echipelor 

participante în competiţiile europene ediţia 2021-2022. 

 

CAPITOLUL II – ORGANIZARE 

Competiţia este organizată de F.R.Volei împreună cu AJV şi structurile sportive ale căror 

echipe se înscriu pentru a participa în ediţia 2020-2021. 

 

CAPITOLUL III – SISTEM DE DESFĂŞURARE 

Participarea echipelor din Divizia A1  (m+f) la competiţia Cupa României este obligatorie. 

Competiţia se va desfăşura în sistemul cu jocuri tur eliminatorii începând cu etapa  I-a, până la 

etapa semifinală. Etapa I-a se va desfășura sub forma unui singur joc la echipa care a fost extrasă 

prima din urnă. 

 

Cupa României se va desfăşura în următoarele faze: 

 

Faza I : În această fază vor participa echipele clasate pe locurile 5-12. 

  Feminin  Masculin 

  Tur 10.10.2020  Tur 10.10.2020 

       

Faza II : În această fază echipele clasate pe locurile 1-4 vor juca un singur joc cu echipele 

calificate din prima fază. 

  Feminin  Masculin 

  Tur 03.02.2021  Tur 27.01.2021 

 

Fazele semifinală și finală: se vor desfășura în sistemul FINAL FOUR în perioada 24-25.04.2021 

la masculin și feminin și va fi organizată prin ofertă de organizare care va avea loc în data de 

06.04.2021 la sediul F.R.Volei ora 11.00. 

 

CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE STABILIRE A REZULTATELOR 

Omologarea rezultatelor se face de către C.C. Competiţii în conformitate cu B.I. nr. 46/2020 

şi R.O.A.V. 

Echipele vor suporta cheltuielile de organizare (baremuri şi indemnizaţii de arbitraj şi 

asistenţă medicală), conform normelor financiare în vigoare. 

În cazul în care o structură sportivă solicită disputarea jocului din deplasare pe teren propriu, 

și are acordul echipei adverse, această solicitare va putea fi aprobată cu respectarea art. 5 punctul b 

din Capitolului Precizări al prezentul B.I. 

O neprezentare în Cupa României, atrage după sine excluderea echipei şi din campionat. 

 

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE 

Echipa câştigătoare a Cupei României va primi din partea F.R.Volei, cupă, diplomă, 25 

medalii şi dreptul de participare la competiţiile europene  ediţia 2021-2022. 

În competiţia Cupa României au drept de joc doar sportivii care posedă legitimaţii de joc tip  

F.R.Volei. 


