PROTOCOLUL
pentru jocurile din Campionatele Nationale la care nu exista arbitru crainic

Timp
-30
min

Descriere
Verificari

-15
min

Verificare
fileu

-14
min

Tragerea la
sorti

Actiunile arbitrilor
-A1 verifica legitimatiile
de joc;
-arbitrii urmaresc
completarea corecta a foii
de arbitraj;
-se
face
inscrierea
liberoului (daca e cazul);
-obtin semnaturile de la
directorul de concurs,
asistenta medicala (verifica
existenta trusei medicale);
-aleg si verifica cinci sau
doua mingi de joc;
-verifica inaltimea
podiumului (scaunului)
pentru A1 (daca este
cazul).
-A2 asistat de A1 masoara
inaltimea fileului dar
verifica si protejarea
stalpilor, antenele, benzile
laterale si tensiunea
fileului.
-A1 si A2 efectueaza
tragerea la sorti in fata
mesei scorerului si apoi A1
informeaza scorerul despre
rezultatul ei

Actiunile echipelor
-echipele se pot incalzi
fara mingi in afara
suprafetei de joc;
-echipele
pot
cere
permisiunea A1 pentru
incalzire in suprafata de
joc cu sau fara mingi

Observatii
-A1 si A2 intra in acelasi timp in
sala (de preferat impreuna cu
asistentii de linie);
- echipele se pot incalzi in aria
de joc cu sau fara mingi, dar nu
peste fileu;
-A1 verifica legitimatiile de joc
urmarind:
valabilitate, nume
echipa, viza federatiei, viza
medicala cf. Ordinului MS,
corespondenta intre numarul de
jucatori si numarul de legitimatii
si intre “tabel” si legitimatii;
- se vor inscrie cu mare atentie
jucatorii cu talie sau cu varsta in
functie de cerintele pentru
fiecare categorie.

-capitanii echipelor se
prezinta
la
masa
scorerului
unde
se
efectueaza tragerea la
sorti;
-dupa aceasta capitanii si
antrenorii
echipelor
semneaza
foaia
de
arbitraj;
-oficialii echipelor merg
la propriile banci pentru
rezerve

- A1 se va aseza in dreapta si A2
in stanga, in fata mesei
scorerului;
- A1 fluiera chemand capitanii.
Le indica fetele monedei. O
arunca in sus si apoi o prinde in
mana. Dupa ce capitanii au ales,
A1 comunica scorerului: “echipa
A
este
…..
si
are
serviciul/receptia”.
-se invita capitanii sa semneze
foaia de arbitraj;
-apoi sunt chemati antrenorii
echipelor pentru a semna. Dupa
aceasta li se inmaneaza fisele cu
pozitia initiala (pentru tot meciul
- 5 seturi a cate doua exemplare);
-daca e cazul A1 supravegheaza
schimbarea terenurilor.

-13
min

Incalzirea
oficiala la
fileu

-10
min

Fisele cu
pozitia
initiala

-3
min

Sfarsitul
incalzirii
oficiale

-2
min

Prezentarea
meciului

-A1 fluiera si semnalizeaza
pentru a anunta echipelor
inceputul incalzirii oficiale
(10 minute impreuna sau 5
minute
pentru
fiecare
echipa separat)
-arbitrii verifica mingile de
joc, placutele de inlocuire,
echipamentul
necesar
jocului (foaia de arbitraj,
avertizor
sonor,
echipament de joc etc.). Ei
verifica si echipamentul de
rezerva.
-arbitrii instruiesc scorerul,
asistentii de linie ;
- in salile unde este posibil
instruiesc si copiii de mingi
si stergatorii
-A2 trebuie sa se asigure ca
antrenorul fiecarei echipe a
prezentat fisa cu pozitia
initiala in doua exemplare.
Va verifica daca acestea
sunt corect completate,
semnate si sunt identice.
-A2 va preda un exemplar
scorerului si unul
observatorului (daca este
prezent)
-A1
fluiera
anuntand
sfarsitul incalzirii oficiale;
-arbitrii cer observatorului
(daca
este
prezent)
permisiunea de a incepe
meciul

-A1 pe partea echipei A si
A2 pe partea echipei B
impreuna cu asistentii de
linie si echipele se vor
deplasa
la
mijlocul
terenului, perpendicular pe
fileu cu fata spre tribuna
oficiala (sau spre camera

-echipele incep incalzirea
oficiala la fileu

-nu se fluiera inceputul incalzirii
oficiale pana nu sunt obtinute
toate semnaturile pe foaia de
arbitraj;
-se verifica ariile de incalzire si
pedeapsa, se hotaraste cine
fluiera inceputul si sfarsitul TTO
(marcator, scorer, A2);
-A1 supravegheaza conduita
echipelor in timpul incalzirii

-antrenorul
echipe prezinta
arbitrului scorer
pozitia initiala
doua exemplare

-A2 impreuna cu scorerul
verifica inscrierea corecta a
informatiilor din fisa cu pozitia
initiala in foaia de arbitraj

fiecarei
A2 sau
fisa cu
in cate

-jucatorii se indreapta
catre bancile pentru
rezerve;
-daca jucatorii au nevoie
sa isi schimbe tricourile
acestia pot si trebuie sa
paraseasca sala pentru cat
mai scurt timp;
-la fluierul A1 toti
jucatorii se aseaza la linia
laterala
pe
partea
bancilor pentru rezerve
-la semnalizarea A1 toti
cei 12 jucatori ai fiecarei
echipe aflati la linia
laterala, intra in teren, si
se aliniaza in mijlocul
acestuia cu fata la masa
scorerului (sau catre
camera principala de luat

- echipele se aliniaza pentru salut
la linia laterala unde se verifica
daca toti jucatorii sunt echipati
regulamentar;
- langa arbitri se vor pozitiona
cei doi capitani de echipa fiind
urmati de jucatorii Libero si apoi
ceilalti coechipieri;
-A1 va sta de partea echipei A si
A2 de partea echipei B
-A1 va indica locul spre care se
va sta cu fata. Ordinea de alegere
este urmatoarea: camera de luat
vederi
principala,
tribuna
oficiala, public, masa scorerului.
- plecarea de la linia laterala se
face la semnalizarea A1;
- dupa fluierul lui A1 echipele se

principala de luat vederi
sau catre public-arbitrul va
indica acest lucru);
- A1 fluiera si jucatorii
celor doua echipe isi dau
mainile;
-A1 si A2 se retrag laga
scaunul arbitrului A1

-1 min

0 min

Startul
meciului

-A1 si A2 se indreapta
catre posturile lor.
-A2 impreuna cu scorerul
vor verifica daca jucatorii
care intra in teren sunt cei
inscrisi pe fisele de pozitie.
-A2 verifica daca asezarea
jucatorilor pe teren este
conforma cu cea din fisa de
pozitie. Acelasi lucru il va
face si scorerul.
-verifica apoi daca scorerul
si-a terminat inregistrarile
si e gata de start.
-A2 va da mingea de joc
jucatorului la serviciu.
Apoi va ridica mainile in
semn ca totul este pregatit
pentru inceperea meciului
-A1 va fluiera autorizarea
primului serviciu

vederi sau catre publicarbitrul va indica acest
lucru);
-dupa ce isi dau mana se
intorc de-a lungul fileului
catre bancile pentru
rezerve;
-antrenorul
principal,
antrenorul
secund,
doctorul isi strag mainile
in
dreptul
mesei
scorerului ;
-jucatorii de rezerva
trebuie fie sa sa mearga
in aria de incalzire, fie sa
stea in apropierea bancii
de rezerve
-jucatorii din formatia de
start vor intra direct in
teren la fluierul si
indicatia lui A2 ;
- jucatorii de rezerva vor
trebui sa se aseze pe
banca sau sa mearga in
aria de incalzire.

aseaza pentru a se saluta
strangandu-si mainile;
-arbitrii, pentru a putea permite
strangerea mainilor, se retrag
pana la linia laterala

-A2 verifica intai asezarea
echipei la serviciu (indicatie nu
regula)

