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Moto: Experien a este cel mai dur profesor,  
pentru c  mai întâi î i d  testul i apoi î i spune  

care este lec ia. (Nicolae Iorga) 
 

Prefa  

Jocul de volei, cu diferitele lui forme de desf urare este unul din 
sporturile de echip , în care se îmbin  armonios numeroase calit i i 
componente cerute ast zi tot mai pregnant de practic  sportiv . 

În ultimul deceniu, acest sport de echip  a cunoscut într-o 
dinamic  permanent , numeroase modific ri atât în ceea ce prive te 
tehnica i tactica jocului, metodologia instruirii, dar i aspectele de 
regulament, privind desf urarea acestuia. 

Astfel, au fost scoase în eviden  numeroase descoperiri i crea ii 
ale substratului desf ur rii jocului. 

În lucrarea “Fundamentele jocului de volei”, autorii încearc  i 
reu esc s  prezinte i s  dea o detaliere a elementelor componente ale 
instruirii într-o viziune unitar  i integrativ , f r  de care nu poate fi 
vorba în lumea sportiv  de ast zi. 

Prin modul coerent i elevat în care sunt tratate cele mai 
importante elemente ale jocului de volei, lucrarea r spunde la numeroase 
întreb ri puse de performan a sportiv , în acest sport de echip ,  
gândindu-ne c  ast zi, performan a uman  în general a ap rut în tot mai 
multe col uri ale lumii, încercându-se s  se valorifice pe cât mai multe 
planuri, poten ialul uman. 

Pornind de la prezentarea istoricului jocului de volei, cu 
men ionarea celor mai importante componente ale instruirii procesului de 
antrenament sportiv (preg tirea tehnic , preg tirea tactic , preg tirea 
fizic , evaluarea în jocul de volei), autorii dezvolt  o nou  ramur  a 
jocului, voleiul pe plaj . 

Este important de remarcat, de asemenea, faptul c  lucrarea 
prezint  în premier , o terminologie nou  i de actualitate privind 
denumirea mijloacelor folosite în instruirea jocului de volei, în mijloace 
tipice i atipice. 
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Acest aspect de noutate, este pus în fa a speciali tilor, care trebuie 
s  în eleag  importan a cuno tin elor din punct de vedere al înv rii 
motrice prin folosirea exerci iilor tipice i atipice. 

Suntem convin i c  aceast  nou  abordare pe care lucrarea o 
ridic , va constitui pentru to i speciali tii un îndemn pentru o nou  
atitudine privind instruirea viitoarelor genera ii de voleibali ti, spre 
cre terea performan elor în antrenamentul sportiv, dar în special în 
competi iile de volei. 

Meritul autorilor, este c  lucrarea se adreseaz  într-o egal  
m sur  studen ilor din facult ile de educa ie fizic  i sport, dar i 
speciali tilor de formare a viitoarelor genera ii de antrenori i profesori. 
Prin prezentarea elevat , sistemic , unitar  i integrativ , autorii reu esc 
s  pun  în valoare din punct de vedere teoretic i metodologic, 
fundamentele de baz  ale jocului de volei, concretizate în ac iuni 
idividuale i colective desf urate dinamic în geometria imprevizibil  a 
dreptunghiului miraculos al terenului, care ridic  suspansul i spectacolul 
acestui frumos sport de echip , în antrenament i competi ii sportive. 

 
 
 

Prof.univ.dr. Simion Gheorghe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITOUL I.  APARI IA I EVOLU IA JOCULUI DE 
VOLEI 

 
I.1. Apari ia jocului de volei 

 
Jocul de volei i-a f cut apari ia în 

jurul anului 1895, fiind propulsat de c tre 
profesorul William G., Morgan de la 
colegiul din Massachusetts (S.U.A.), având 
la baza un foarte vechi joc italian, a a-
numitul „Faustball” german. Denumirea dat  
de Morgan acestui joc a fost de 
„mintonette”.  

Morgan a împrumutat fileul de la 
tenis, l-a ridicat la în l imea de 6 picioare i 

6 inchi (1,98 cm), pe un teren de badminton. Folosind ini ial o minge de 
tenis lovit  cu palma, apoi cu camera unei vechi mingi de baschet, jocul se 
desf ura prin venirea la rând a juc torilor, ca la baseball. Nu existau limite 
în ceea ce prive te num rul juc torilor i a atingerii mingilor. 

Dup  o perioad , jocul a 
c p tat o form  ceva mai conturat , 
iar demonstra ia f cut  de dou  
echipe, în anul 1896, a pl cut, jocul 
fiind propus spre difuzare. 
Denumirea de “volley-ball” o 
prime te la propunerea lui Halsted 
A. T. (Directorul Colegiului), 
denumire venit  de la “volley” 
(zbor) i „ball” (minge).  

În ceea ce prive te regulile, 
ele au fost asem n toare jocului de tenis i erau mult diferite de cele de 
ast zi. Ele au fost puse în aplicare dec tre Arians A. T., în anul 1897, i se 
refereau la dimensiunile terenului, a fileului, la minge, num rul de juc tori, 
etc. Pe m sur  ce jocul se dezvolta, ap reau noi i noi reguli.  

 

William G. Morgan 

7 iunie1896 
primul meci de volley-ball 
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Organiza ia YMCA, prin filialele ei, este cea care ajut  la 
r spândirea acestui joc în 
Canada, America de Sud, 
Asia i Europa. 

Dac , la început, 
num rul juc torilor era 
nelimitat, el s-a tot schimbat 
de la 5 la 14 sau 9, 
ajungându-se apoi la 6. 

Suprafa a terenului 
era mai mare decât cea 
actual , iar în l imea plasei 

mai redus  cu aproximativ 15 cm decât 
cea din zilele noastre. 

În Europa, popularitatea lui 
cre te rapid, în special în rile estice, 
unde climatul rece f cea sporturile de 
întrecere foarte atractive pentru ambele 
sexe. 

Regula rota iei este introdus  în 
anul 1912, în vigoare i astazi, cu unele 
modific ri. Rota ia era obligatorie la 
început, numai la serviciu. Dup  

repunerea mingii în joc, juc torii aveau dreptul s - i schimbe locurile în 
forma ie. 

Acest fapt a determinat specializarea juc torilor pe posturi: 
tr g tori, ridic tori, juc tori de linia I, jucatori de linia a II-a.  

Din 1916, rota ia a devenit obligatorie pentru to i juc torii. Tot în 
acela i an, s-a stabilit numarul juc torilor unei echipe la 6, numar care a 
ramas obligatoriu, atât în Europa, cât i în America. In Japonia, însa, jocul 
s-a practicat în 9 juc tori, pe un teren cu o suprafa  ale c rei laturi 
m surau 11 i 21 de metri.  

Din 1918, voleiul devine program în taberele militare ale mai 
multor ri i se editeaz  primul manual (Athletic Handbook), destinat 
responsabililor cu activit ile sportive i recrea ionale ale armatelor terestre 
i ale marinei americane. 

 

Maryland 1911 

 
Europa 1916 



11 
 

Din anul 1920, jocul se desf oar  pe un teren de 30x90 feets (9x18 
m). În anul 1929, are loc prima competi ie interna ional  în Europa 
(Anglia), competi ie la care particip  Polonia, S.U.A. i Fran a. 

Marea popularitate a voleiului a determinat 
înfiin area F.I.V.B. (Federa ia Interna ional  de 
Volley-Ball), în anul 1947, în Fran a, la Paris. 
Primul pre edinte al F.I.V.B. a fost Paul Lbbaud 
(Fran a), activitatea prestigioas  a acestuia fiind 
continuat , cu acelea i multe succese, i de 
urm torii pre edin i. 

În anul 1948, are loc primul contact al 
F.I.V.B. cu Comitetul Olimpic Interna ional, pentru includerea jocului de 
volei în programul olimpic. Pe plan interna ional, F.I.V.B. a desf urat 
permanent o activitate laborioas , stabilind, înc  de la început, regulile 
jocului de volei, criteriile de calificare i de participare ale echipelor la 
marile concursuri interna ionale, introducând voleiul în anul 1957, cu 
prilejul celei de-a 53 – a sesiune a CIO, la turneul demonstrativ care a avut 
loc la Sofia în programul Olimpiadei. 

Congresul din 1953 din România a adus îmbun t iri substan iale 
regulilor i s-a dat un mare avantaj atacului, ceea ce a condus la cre terea 
spectaculozit ii i a fanteziei. Acest lucru a condus la modific ri în timp 
ale unor reguli care s  înt reasc  ap rarea. 

O retrospectiv  în evolu ia calitativ  a jocului confirm  c , pân  la 
Olimpiada din 1972 (München), plutonul frunta  era dominat de echipele 
masculine i feminine din Europa. Dup  1972, au p truns, în prima parte a 
clasamentului mondial, echipele reprezentative din celelalte continente, 
reprezentate mai ales de c tre echipele feminine din Japonia, SUA, Coreea, 
Peru, Cuba, Brazilia etc. 

Dup  Campionatul Mondial din 1974 (Mexic), num rul federa iilor 
na ionale a început s  creasc  i,de la 120 care erau acum 20 de ani, ast zi 
sunt afiliate la F.I.V.B., peste 200 de federa ii na ionale. 

Datorit  acestei situa ii, F.I.V.B., prin organismele ei, Congresul i 
Consiliul de Administra ie, a apreciat c  este necesar  înfiin area mai 
multor Confedera ii zonale de volei, hot rând, astfel, urm toarele cinci 
Confedera ii: 
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Confedera ia 
European  

Confedera ia Nord-
Centro- American  i 

Caraibe 

Confedera ia 
African  i Malga  

  

Confedera ia Asiatic  Confedera ia Sud-American  
 

 
Se men ioneaz  c , sub pre eden ia Rubben Acosta H, F.I.V.B. i-a 

impulsionat activitatea pe toate continentele, inclusiv în Africa. De 
asemenea, s-au organizat, periodic, cursuri de arbitri interna ionali, cursuri 
cu antrenori în diferite ri, unde voleiul era mai pu in dezvoltat, precum i 
oficializarea Campionatului Mondial de Beach-Volleyball (volei de plaj  
2X2) masculin i feminin.  

Date importante privind evolu ia voleiului în lume: 
 1912 – introducerea rota iei, care era obligatorie numai la 

serviciu; 
 1916 – rota ia devine obligatorie pentru to i juc torii; 
 1916 – num rul de 6 juc tori al unei echipe (Europa i 

America); 
 1920 – dimensiunile terenului la 18/9 m; 
 1923 – stabilirea num rului maxim de 3 lovituri în fiecare 

teren; 
 1925 – câ tigarea setului la dou  puncte diferen ; 
 1946 – s-a înfiin at, la Praga, Federa ia Interna ional  de 

Bascket i Volleyball (FIBV); 

   

 




