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BULETIN INFORMATIV AMVB 

     ANUL COMPETITIONAL 2018/2019 

 

ECHIPELE  vor participa in campionatele AMVB, organizate la categoriile : mini-volei(fete si baieti) / 
sperante(fete si baieti) /OPEN(masculin si feminin) 

Locatiile pentru disputarea  meciurilor vor fi sali de sport omologate FRV sau AMVB. 
Se va juca utilizand exclusiv legitimatiile emise de AMVB . 
Viza medicala valabila 6 luni de la data emiterii este obligatorie si va fi aplicata pe legitimatie, de catre un 

medic cu specializare ortopedie sau medicina sportiva . 
 
Varstele pentru participare sunt :  

  MINI SPERANTE 

F 2007 si mai tinere 2005-2006 

M 2006 si mai tineri 2004-2005 
 
 

OPEN masculin si feminin sunt campionate fara categorie de varsta si fara restrictie de talie. 
In toate campionatele AMVB pot fi trecuti pe foaia de joc maxim 14 sportivi 

In campionatul OPEN echipele pot utiliza jucator/jucatoare libero dupa cum urmeaza:  
a) 11 sau mai putin sportivi pe foaie = maxim 1 libero 
b) 12 sau 13 sportivi pe foaie = minim 1 libero 
c) 14 sportivi pe foaie = minim 2 libero 

 
La mini –volei  este obligatorie includerea  pe foaia de joc a minim 8 jucatori/jucatoare. In caz contrar jocul se va 
disputa ,dar, echipa in culpa va fi depunctata cu 1 punct in clasament. 
Nerespectarea limitelor de varsta va atrage rezultatul de forfeit in defavoarea echipei in culpa . In acest caz jocul se 
va disputa ,iar rezultatul 0-3(0-75) va fi consemnat de comisia de competitii . 
 
La sperante echipele sunt obligate să joace în sistemul ,,4+2”(cu doi ridicători în teren) pe toată  durata jocului. 

Nerespectarea acestei cerințe va conduce la sancționarea echipei în culpă cu pierderea jocului cu 0-3. Este interzisă 

folosirea serviciului din săritură. Echipele pot folosi 1 jucător Libero numai dacă au inregistrați în foaia de arbitraj 12 

jucători. 

 Echipele aflate la primirea serviciului(faza I a) trebuie să efectueze ridicarea numai de către cei doi ridicatori 

care pot efectua intrare din toate zonele. In cazul preluărilor din serviciu imprecise, unde nu poate ajunge niciun 

ridicător, mingea este jucată de cel mai apropiat jucător prin trimiterea ei peste fileu, fara a se efectua lovitura de 

atac. Nerealizarea trecerii mingii peste fileu după o preluare imprecisă, conduce la pierderea punctului.  Pentru 

echipele aflate în situația de preluare din atac ( faza aII a ) ridicarea poate fi efectuată de oricare jucător, indiferent 

de specializare. 

 
ANTRENORII vor fi identificati si isi vor putea exercita functia oficiala in baza carnetului de antrenor . 

Persoanele care nu detin carnet de antrenor sau nu au viza anuala valabila , vor putea sa conduca echipa cu 
legitimatiile emise de AMVB avand titulatura de <conducator de club>. 
 
SISTEMUL COMPETITIONAL 
Campionatele de mini-volei si sperante se vor disputa sub forma de turnee in zilele de sambata si duminica ; 
Programul va fi anuntat in avans de catre coordonatorii de categorie. 
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La final de sezon vor fi organizate turneele semifinal(daca permite calendarul) si turneul final , detaliile 
urmand a fi publicate in martie 2019. 

Campionatele OPEN se vor desfasura pe etape saptamanale .  
Jocurile se vor programa astfel : in timpul saptamanii in intervalul orar 17.30 -20.00  
                                                          in week-end in intervalul orar 9.00 – 20.00 

La final de sezon se va organiza : turneu semifinal(daca permite calendarul) ; “final four” si eventual turneu 
“play off” pentru locul 5 ; detaliile urmand a fi stabilite si publicate in martie 2019. 
In cazul cluburilor cu 2 sau mai multe echipe inscrise la aceeasi categorie de varsta este obligatoriu ca incepand cu 
faza semifinalelor sa aleaga intre urmatoarele optiuni :  

a) Participarea in competitie cu 2 sau mai multe echipe pastrandu-se componenta initiala a loturilor 
fiecarei echipe fiind interzise migratiile sportivilor/sportivelor de la o echipa la alta. 

b) Fuzionarea echipelor intr-o selectionata unica ; celelalte echipe ale aceleuiasi club pierzand dreptul de 
participare. 

Cazurile de FORFEIT .  In cazul in care o echipa nu se prezinta la meci sub orice motiv sau are mai putin de 
6 jucatori/jucatoare pregatiti/pregatite pentru joc la ora oficiala de inceput a meciului consecintele sunt : 

 Prima data – considerarea ca fiind caz exceptional , posibilitatea rejucarii meciului pe cheltuiala echipei care 
a luat forfeit doar cu acordul echipei adverse.Daca meciul nu se rejoaca scorul va fi 0-3(0-75) 

 A doua oara – penalizarea echipei in culpa cu 100 lei , posibilitatea rejucarii meciului pe cheltuiala echipei 
care a luat forfeit doar cu acordul echipei adverse. Daca meciul nu se rejoaca scorul oficial va fi 0-3(0-75) 

 A treia oara – pierderea meciului cu 0-3(0-75)si pierderea dreptului de participare in campionatul respectiv. 
 
SANCTIUNI  
Pentru campionatul OPEN valabile pentru jucatori ; antrenori si conducatori de club: 
Penalizarea(cartonas rosu) atrage dupa sine obligativitatea achitarii sumei de 10 lei pana inainte de  inceperea 
meciului urmator.  
Eliminarea (cartonase rosu-galben impreuna) atrage dupa sine obligativitatea achitarii sumei de 50 lei pana inainte 
de  inceperea meciului urmator 
Descalificarea(cartonase rosu – galben separate) atrage dupa sine obligativitatea achitarii sumei de 100 lei pana 
inainte de  inceperea meciului urmator.  
In caz contrar jucatorul/ea nu va putea evolua pana la achitarea sanctiunii financiare pentru toate tipurile de 
sanctiuni . 
 
Pentru campionatele de sperante si minivolei. 

 Pentru jucatori/jucatoare  
Penalizarea(cartonas rosu) atrage dupa sine obligativitatea achitarii sumei de 1 euro pana inainte de  inceperea 
meciului urmator.  
Eliminarea (cartonase rosu-galben impreuna) atrage dupa sine obligativitatea achitarii sumei de 2 euro  pana inainte 
de  inceperea meciului urmator 
Descalificarea(cartonase rosu – galben separate) atrage dupa sine obligativitatea achitarii sumei de       3 euro pana 
inainte de  inceperea meciului urmator.  
In caz contrar jucatorul/ea nu va putea evolua pana la achitarea sanctiunii financiare pentru toate tipurile de 
sanctiuni . 

Pentru antrenorii si conducatorii de club de la sperante si minivolei sanctiunile sunt idem cu campionatul 
OPEN . 

Neplacutele situatii de descalificare precum si cele in care se incalca principiile morale si de fair-play vor 
fi deferite comisiei de disciplina a AMVB si vor constitui cazuri separate cu rezolutii specifice.  
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TRANSFERURILE 

In campionatele OPEN transferurile, legitimarile proaspete sau actualizarile de vize se vor efectua pe tot 
parcursul turului si in pauza competitionala . Odata cu inceperea returului orice transfer , legitimare sau actualizare 
a vizei anuale vor fi sistate . 

In campionatele de mini-volei si sperante procesul de legitimare va fi nelimitat deoarece selectia este 
continua . 

Fiecare transfer ,legitimare , actualizare viza anuala va fi considerata caz separat de catre comisia de 
competitii AMVB. 

Jucatorii/jucatoarele  legitimati/e in diviziile A1 si A2 au obligatia sa respecte art.10(2) al Regulamentului de 
Organizare a Activitatii Voleibalistice AMVB. Au dreptul sa joace in campionatele AMVB pentru alte cluburi decat 
cele cu care sunt sub contract in A1 sau A2 doar printr-un acord scris si transmis ca document original catre CC al 
AMVB. 

Regula acordului scris si transmis ca document original catre CC al AMVB se aplica  deasemeni si 
sportivilor/sportivelor de la toate categoriile de varsta ale cluburilor care nu au posibilitatea de a evolua in 
campionatele AMVB . 
 
BAREME DE ARBITRAJ 
OPEN & sperante : A1 =51 lei ; A2 =51 lei ; scorer =35 lei 
Minivolei : A1 =35 lei ; scorer =35 lei 

Sumele vor fi achitate de catre echipele considerate gazda la categoriile OPEN. 
Deasemeni echipele considerate gazda vor achita integral remuneratia cadrului medical si eventual al 

manipulatorului de materiale. 
La turneele de sperante si minivolei fiecare echipa va achita baremul de arbitraj si remunratia cadrului 

medical in cota de 50% fiecare. 
 
PRECIZARI 
Taxa de afiliere la AMVB pentru un club nou infiintat este 50 lei 
Taxa de participare in campionatele AMVB pentru sezonul 2018/2019 este : minivolei -50 lei ; sperante -75 lei ; open 
-100 lei 
Cost pentru legitimatie obligatorie a AMVB: minivolei-3 lei ; sperante-5 lei ; open -10 lei. 
Viza anuala pentru legitimatiile déjà emise anterior este gratuita . 
 
Echipa gazda asigura foaia de arbitraj AMVB si fisele de pozitionare in teren AMVB 
 

Singurele persoane din partea unui club abilitate sa discute cu corpul de arbitrii pe teme organizatorice si 
financiare sunt in ordine : reprezentantul clubului ; antrenorul ; capitanul de echipa . 

Echipa gazda va delega o persoana cu functia de director de concurs , aceasta persoana are obligatia sa fie 
prezenta in sala pe tot parcursul meciului si va comunica direct cu arbitrul A1 

Medicul va fi identificat prin prezentarea si aplicararea pe foaia de joc a parafei .  
Asistentul medical va fi identificat prin legitimatia sau delegatia pe care trebuie sa le prezinte arbitrilor . 

Numarul legitimatiei sau a delegatiei va fi inscris in foaia de joc . 
Este obligatorie dotarea cu o trusa medicala . 
In cazul neideplinirii acestor cerinte de ordin medical , meciul oficial nu va incepe . 
 
AMVB prin Comisia de Competitii îşi rezervă dreptul de a rezolva orice problemă care nu este cuprinsă în acest 
buletin informativ.  
Hotărârile luate vor fi comunicate celor interesaţi în mod operativ şi în timp util. 
 

APROBAT DE CONSILIUL DIRECTOR A.M.V.B. 


