
REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE VOLEI PENTRU 

 CADEŢI ŞI CADETE   

 EDIŢIA 2020-2021 

 

CAPITOLUL  I – SCOP 

 
Pentru a crea cadrul de pregătire şi manifestare a aptitudinilor în volei ale cadeţilor şi cadetelor şi pentru desemnarea 

echipelor campioane de cadeţi (m+f) în anul competiţional 2020-2021. Colegiul Central al Antrenorilor a propus şi Consiliul 

Director al F.R. Volei a aprobat următorul sistem de desfăşurare a Campionatului Naţional .  

 

CAPITOLUL  II – CONDIŢII ORGANIZATORICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 
Campionatul naţional de volei pentru cadeţi este organizat de F.R.Volei, cu sprijinul M.E.N. şi al Asociaţiilor Judeţene de 

Volei, prin comisiile locale şi structurile sportive care au echipe participante în campionatul național. 

Se pot înscrie pentru a participa în campionatul naţional de cadeţi echipele cluburilor care posedă Certificat de Identitate 

Sportivă şi sunt afiliate la F.R.Volei. Cererea va conține avizul inspectoratului şcolar judeţean (pt. CSS şi LPS), care certifică 

participarea echipei în toate fazele în care aceasta se califică. 

Pentru jocurile din campionatul naţional de volei pentru cadeţi înălţimea fileului este de 2,24m la feminin şi 2,43m la 

masculin. 

Jocurile se vor desfăşura numai în sălile omologate de către C.C. de Competiţii. 

Turneul final poate fi organizat numai în săli care respectă dimensiunile si cerințele  pentru desfașurarea jocurilor de 

Divizia A1. 

Echipa considerată în deplasare are obligaţia de a se interesa de ora, locul şi data desfăşurării jocului, în conformitate cu 

R.O.A.V. 

Şedinţa tehnică a  turneului final va avea loc în localitatea de desfăşurare a acestuia, în ziua premergătoare începerii, la 

ora 19.00, în prezenţa delegaţilor echipelor participante şi a delegatului F.R.V. 

Cererile de înscriere în ediţia 2020-2021 ale campionatelor naţionale Cadeţi vor fi trimise la F.R.Volei până la data 

de 24.07.2020, dată până la care se va face şi dovada achitării taxelor de înscriere. După această dată, cererile de înscriere 

se vor putea înregistra achitând dublu taxei de înscriere corespunzătoare cererii, dar nu mai târziu de 20.06. 2020. 
Pentru etapele săptămânale: 

- echipele gazde vor suporta cheltuielile de organizare (chirie sală, indemnizaţie de arbitraj, asistenţă medicală, tabelă de marcaj, 

manipulator de materiale), în conformitate cu normele financiare în vigoare; 

Pentru turneul final: 

- echipa organizatoare va suporta cheltuielile reprezentând chiria sălii în care se dispută jocurile; 

- cheltuielile reprezentând transportul, cazarea, masa şi indemnizaţiile arbitrilor delegaţi, precum şi îndemnizaţiile arbitrilor 

auxiliari, asistenţă medicală, operator tabelă de marcaj şi manipulator materiale vor fi suportate în mod egal de către echipele 

participante; 

- în situaţia în care la  turneu nu se prezintă una sau mai multe echipe, cheltuielile arbitrilor delegaţi (şi ale observatorului 

federal) vor fi achitate în mod egal de către  echipele care s-au prezentat la turneele respective; 

- echipele vor suporta cheltuielile cu îndemnizaţia observatorului federal, celelalte cheltuieli (transport, cazare, masă) fiind 

suportate de către F.R.Volei. 

- echipele gazdă vor pune la dispoziţia arbitrilor foi de arbitraj (în trei exemplare ) tipărite de F.R.Volei. 

- echipa organizatoare are obligația înregistrării video a tuturor meciurilor, precum și statistica acestora. 

- echipele care organizează turneele semifinale sau finale au obligația să filmeze toate jocurile din cadrul turneului. 

 

CAPITOLUL  III - SISTEM ŞI DATE DE DESFĂŞURARE 

 
Campionatul naţional de volei pentru cadeți şi cadete se va desfăşura în trei faze, după cum urmează: 

 

FAZA I-a 
 

Jocuri tur-retur cu etape săptămânale (la două săptămâni, în alternanţă cu juniorii), în serii de 6(5) echipe; paticipă toate 

echipele înscrise. 

 

Echipele vor desfăşura jocurile fazei I în urmatoarele date: 

Masculin și Feminin 

Tur 
Etapa I II III IV V 

Data 18.10.20 01.11.20 15.11.20 29.11.20 13.12.20 

Retur 
Etapa VI VII VIII IX X 

Data 24.01.21 07.02.21 21.02.21 07.03.21 21.03.21 

 

 



Datorită numărului diferit de echipe înscrise în campionat, se califică pentru faza semifinală la feminin primele două  

clasate și cele mai bune 6 echipe de pe locul trei, iar la masculin echipele clasate pe primele două locuri și cele mai bune 2 echipe 

depe locul trei. Echipele vor fi repartizate în serii după criteriul valoric si cel geografic. 

 

FAZA a II-a 
 

Faza semifinală se va desfăşura sub formă de turnee cu 3 serii la masculin și 6 serii la femini,fiecare serie având 4 echipe, 

în perioada: 16 - 18.04.2021 la feminin și masculin. 

Dacă în timpul derulării fazei a doua o echipă ajunge să nu îndeplinească condițiile de talie sau vârstă, nu se califică 

pentru faza urmatoare, indiferent de pozitia din clasament. 

Se califică pentru faza finală, echipele clasate pe primul loc în seriile semifinale la feminin, iar la masculin primele două 

locuri. 

Localităţile de desfăşurare a turneelor semifinale vor fi stabilite de către C.C. Competiţii, în data de 30.03.2021 ora 18.00, 

la sediul F.R.Volei, în funcție de ofertele primite. 

 

FAZA a III-a 
 

Turneul final, se va desfăşura în perioada: 12.05 - 16.05.2021. 

Localităţile de desfăşurare a turneelor finale vor fi stabilite de către C.C. Competiţii prin analizarea ofertelor de 

organizare transmise de către echipele participante pe adresa frvolei@frvolei.ro. Aceasta se va stabili în data de 27.04.2021 

ora 11.00, la sediul F.R.Volei. 

Turneul final se va desfăşura pe durata a 5 zile. În această fază, vor juca fiecare cu fiecare după regula tabelei Berger, cu 

numere de ordine ale echipelor stabilite prin tragere la sorţi, în cadrul şedinţei tehnice care va avea loc în localitatea de 

desfăşurare a turneului, în ziua premergătoare începerii acestuia, la ora 19.00. 

 

CAPITOLUL  IV – CONDIŢII DE STABILIRE A REZULTATELOR 

 
Clasamentele se întocmesc conform R.O.A.V., pentru fiecare fază a competiţiei (tur, retur, turneu final), după sistemul: 

- 3 puncte pentru joc câştigat cu 3-0 sau 3-1; 

- 2 punct pentru joc câstigat cu 3-2; 

- 1 punct pentru joc pierdut cu 2-3;  

- 0 puncte pentru joc pierdut 0-3 sau 1-3. 

În caz de egalitate la puncte a două sau mai multe echipe, departajarea va fi făcută de raportul dintre seturile câştigate şi 

cele pierdute, echipa cu un raport mai mare fiind în avantaj. 

În cazul în care două sau mai multe echipe se pot califica de pe același loc, dar vin din grupe diferite ca număr de 

participante, departajarea se va face cu același număr de jocuri disputate. 

 Dacă şi raportul seturilor este egal, se va lua în considerare raportul dintre punctele câştigate şi cele pierdute. 

 Echipa câştigătoare a turneului final va fi declarată campioană naţională de cadeţi sau de cadete, ediţia 2020-2021 şi va 

primi din partea F.R.Volei trofeul, diplome, 17 medalii şi 17 tricouri de campioni. 

Echipele clasate pe locurile 2 şi 3 vor primi diplome şi medalii, iar echipele clasate pe locurile 4-6  vor primi diplome. 

 

CAPITOLUL  V – CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
Colegiul Central al Antrenorilor a hotărât că echipele participante în campionatul naţional de volei pentru cadeţi, ediţia 

2020-2021, au dreptul să folosească  jucători născuţi: 

- 2004 - 2005 la masculin 

- 2005 - 2006 la feminin 

 Echipele au obligația sa aibă în teren minim 3 jucatori de vârsta esalonului competițional la care participă . 

Condiții de talie: 

- Cadeți masculin - obligatoriu în teren un jucător de 187 cm (nu contează anul nașterii) sau jucător cu talie echivalată cu 

valorile baremelor săriturilor (minim 310 cm - atac SI, minim 295 cm - blocaj) 

- Cadeți feminin - obligatoriu în teren un jucător de 175 cm (nu contează anul nașterii) sau jucător cu talie echivalată cu 

valorile baremelor săriturilor (minim 270 cm - atac SI, minim 265 cm - blocaj) 

SE ADMIT ÎN CATEGORIA JUCĂTORILOR CU TALIE ECHIVALATĂ, DOAR SPORTIVII AVÂND TALIA MAI 

MICĂ CU 3 cm FAȚĂ DE CERINȚĂ. 

Echipele care nu îndeplinesc condițiile de talie și vârstă nu vor participa în Campionatul Național ediția 2020-

2021. În cazul în care o echipa îndeplinește condițiile de talie și vârstă, dar nu folosesc în teren un jucător cu talie, această 

echipă va fi depunctată (vor fi depunctate cu 1 punct pentru fiecare set în care nu respectă regulile). În cazul în care o 

echipă folosește în teren 2 sau mai mulți jucători cu talie, va primi bonus 1 punct pentru fiecare joc desfășurat în aceste 

condiții, dar numai în faza I a. În cazul în care o echipă înscrisă în campionat se prezintă la joc fără a îndeplini condițiile 

de talie și vârstă, jocul nu se va disputa, aceasta pierzând cu 0-3 (0-75) prin Forfait. 



Numai echipele care se califică în faza a II a vor susține probele de control, în pauza dintre cele doua faze. 

Promovabilitatea probelor trebuie sa fie de 70%. 

În cazul în care jucătorii cu talie ai unei echipe sunt selecționați la Centrele de Excelență, această echipă nu va fi 

sancționată pentru lipsa jucătorului cu talie. 

La nivelul diviziei Cadeți pot fi folosiți 2 jucători Libero, cu condiția ca echipele să fie compuse din 12 jucători. 

Participarea sportivilor la jocuri se va face pe baza licenței colective, listată de pe platforma cloud.frvolei.ro de către 

fiecare echipă, ștampilată și semnată de conducătorul structurii sportive, care va cuprinde doar sportivii validați de F.R.Volei. 

La nivelul echipelor de cadeți sunt acceptați doar cetățenii din Republica Moldova care vin la studii în România. 

Pentru noile legitimări pe lângă actele, necesare spotivul trebuie să prezinte si o procură nelegalizată, din care să reiasă că 

sportivul și părintele acestuia sunt de acord să practice voleiul la clubul la care urmează să fie legitimat conform cu „Acord”-ul 

încheiat. 

           Vizita medicală a sportivilor trebuie să fie efectuată conform Ordinului 1058/404 publicat în Monitorul Oficial 

din14.05.2003, în cabinete specializate în medicină sportivă. 

Cluburile care înscriu în campionat 2 echipe feminine sau masculine sunt obligate să trimită la F.R.Volei tabele nominale 

cu componenţa echipelor. 

Aceste cluburi pot face o selecţionată a celor două echipe, începând cu  faza în care una dintre ele nu s-a calificat. 

Deasemenea cele două echipe ale aceluiași club nu se pot califica în faza finală. 

Cererile de înscriere în ediţia 2021-2022 ale campionatelor naţionale divizia cadeți vor fi trimise la F.R.Volei până 

la data de 31.05.2021 dată până la care se va face şi dovada achitării taxelor de înscriere. După această dată, cererile de 

înscriere se vor putea înregistra achitând dublu taxei de înscriere corespunzătoare cererii, dar nu mai târziu de 

20.06.2021.  

Baremuri probe de control 

Jucătorul libero, nu va avea prag minimal la indicele săriturii, dar proba trebuie susținută deoarece se 

calculează la indicele general de motricitate. 

 

 Masculin 

Juniori Cadeti Juniori Cadeti 

Lot 
Campionat 

National  
Lot 

Campionat 

National  
Lot 

Campionat 

National  
Lot 

Campionat 

National  

Indicele sariturii  0.80 0.50 0.60 0.40 1.0 0.70 0.80 0.60 

Indicele pentru deplasare laterala 0.50 0.35 0.40 0.30 0.75 0.50 0.60 0.45 

Indicele pentru mobilitate  0.40  0.35  0.30 - 0.25  

Indicele pentru abdomen            -     

Indicele pentru tripla saritura  0.35  0.25  0.60 - 0.50  

Indicele pentru deplasare 

3 x 6 m 
        -    

Indicele general de motricitate   1.40   1.05   1.75   1.35 

               

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FIALE 

 

F.R.Volei prin Comisia Centrală de Competiţii, îşi rezervă dreptul de a rezolva orice caz care nu este 

cuprins în prezentul Buletin Informativ, în conformitate cu regulamentele F.R.Volei, C.E.V. şi F.I.V.B. şi 

să aducă modificări programului de desfăşurare al campionatului, în funcţie de programul reprezentativelor 

naţionale. 
 

 


