
INFORMARE
CAMPIONATELE NAȚIONALE pentru VOLEI de PLAJĂ - OPEN

SENIORI și SENIOARE 2021
1. Campionatele Naționale pentru seniori şi senioare se vor disputa în perioada
16-22 august 2021 pe plaja Blanco by Bavaria Blue din Mamaia. Se vor disputa
calificări şi vor fi admise 16 echipe per gen pe tabloul principal de concurs. Inițial, 8
echipe per gen se vor califica direct pe tabloul principal de concurs, în baza
punctelor acumulate anterior.

2. CAMPIONATELE NAŢIONALE ALE FRV – comPETiţia-jocurile reciclarii
Wasterminator
● Condiţii de participare:

1. Licenţa: sportivii şi sportivele trebuie să deţină licenţa FRV şi să fie
legitimaţi/legitimate la un club afiliat la FRV; legitimaţia trebuie să fie valabilă la
data începerii concursului şi va fi prezentată sub forma de print la şedinţa
tehnică.

2. Viza medicală: sportivii/ sportivele vor prezenta viza medicală (sub forma de
print) care trebuie să fie  valabilă cel puţin până la finalul competiţiei.
Ambele documente sunt obligatorii şi se pot descărca de pe site-ul FRV.

3. Act medical SarsCoV-2: sportivii şi sportivele vor deţine unul dintre inscrisurile:
dovada vaccinării cu minim 10 zile înainte de debutul competiţiei, test rapid
negativ efectuat cu 48 ore înainte de debutul competiției sau dovada DSP de
90 zile de la anunţarea bolii.
Antrenorii și sta�-ul echipelor, vor deţine actul medical aplicat
sportivilor/sportivelor și vor respecta cu stricteţe măsurile anti-SarsCoV-2
anunţate de către autoritățile de resort.

4. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 de lei per sportiv/sportiva,
direct în contul oficial al FRV afișat pe site.

● Program competiţional:
Luni 16 august

- ora 13.00 ședința tehnica
- ora 16.00 calificări - vor urca în grupe 3 echipe la feminin și 4 echipe la

masculin
Sunt înscrise 19 echipe la feminin și 20 echipe la masculin și în faza grupelor
sunt admise doar 16 echipe per gen, astfel, 6 echipe feminine și 8 echipe
masculine vor juca calificări.

Marți 17 august , Miercuri 18 august si Joi 19 august
- ora 9.00 grupe
- ora 16.00 grupe

Se vor alcătui 4 grupe de cate 4 echipe per gen și se vor disputa meciuri în
sistem „fiecare cu fiecare” în cadrul grupelor. Pentru faza finală se vor
califica primele 2 echipe din fiecare grupa.
Organizatorii acorda cate 2 "wild cards" per gen cluburilor AV Tomis
Constanța la masculin și CSS1 Constanta la feminin.



Vineri 20 august
- ora 9.00 sferturi de finală feminin (eliminare directă)
- ora 16.00 sferturi de finală masculin (eliminare directă)

Sambata 21 august
- ora 15.30 semifinale feminin
- ora 17.30 semifinale masculin

Duminica 21 august
- ora 9.30 finale feminin
- ora 11.15 finale masculin
- ora 13.30 festivitate de premiere

● PREMIILE pentru sportivi și sportive sunt în valoare totala de 2.000 euro per gen
(*echivalentul în lei la cursul valutar din ziua în care se vireaza banii pentru premii
către FRV) se vor acorda după cum urmează:

premii per gen
% euro

Loc 8 4 80
Loc 7 4 80
Loc 6 4 80
Loc 5 4 80
Loc 4 12 240
Loc 3 17 340
Loc 2 20 400
Loc 1 35 700
Total 100 2000

3. PRECIZĂRI:
3.1. Competitorii şi persoanele oficiale (arbitri și delegatul FRV) vor primi premiile

respectiv compensatia financiara din partea FRV ca urmare a protocolului
încheiat împreuna cu partenerul și organizatorul oficial: Asociația pentru
dezvoltare durabilă - Atelierul de Resurse.

3.2. Ședința tehnica se va derula luni 16 august de la ora 13.00 la plaja Blanco by
Bavaria Blu

3.3. Inscrierile se pot efectua pe site-ul: https://wasteix.ro/competitia21 pana pe
data de 10 august ora 23:59

3.4. Taxa de participare (200 lei/echipă) se va achita în contul Federației Române de
Volei. (Cont: RO 16 RNCB 0285 0695 120 90001, Banca BCR)

3.5. Echipamentul de joc. Trebuie sa fie uniform pentru cei doi componenti ai
echipei - același tip și culoare de sort/slip si maieu/bustiera. Echipele vor primi
din partea organizatorilor 2 randuri de echipament (maiou sau bustiera) în
faza grupelor. În timp ce în calificări echipele vor juca cu echipament propriu.
La festivitatea de premiere echipele sunt rugate sa se prezinte cu
echipamentul oficial al competiției.
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3.6. Organizatorii își rezerva dreptul de a acorda pentru 2 echipe per gen statusul
de wild card. Astfel, cele 2 echipe per gen vor evolua direct în faza grupelor.

3.7. În funcție de numărul echipelor înscrise programul competițional descris mai
sus poate suferi modificări ce vor fi anunțate în timp util.

3.8. Orice situatie neprevazuta va fi analizată și soluționată ad-hoc de către
Comisia Campionatelor Naționale pentru Seniori şi Senioare alcatuita din
delegatul federal, directorul de concurs și responsabilul de arbitri.
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