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Moto: ExperienĠa este cel mai dur profesor,
pentru că mai întâi îĠi dă testul úi apoi îĠi spune
care este lecĠia. (Nicolae Iorga)
PrefaĠă
Jocul de volei, cu diferitele lui forme de desfăúurare este unul din
sporturile de echipă, în care se îmbină armonios numeroase calităĠi úi
componente cerute astăzi tot mai pregnant de practică sportivă.
În ultimul deceniu, acest sport de echipă a cunoscut într-o
dinamică permanentă, numeroase modificări atât în ceea ce priveúte
tehnica úi tactica jocului, metodologia instruirii, dar úi aspectele de
regulament, privind desfăúurarea acestuia.
Astfel, au fost scoase în evidenĠă numeroase descoperiri úi creaĠii
ale substratului desfăúurării jocului.
În lucrarea “Fundamentele jocului de volei”, autorii încearcă úi
reuúesc să prezinte úi să dea o detaliere a elementelor componente ale
instruirii într-o viziune unitară úi integrativă, fără de care nu poate fi
vorba în lumea sportivă de astăzi.
Prin modul coerent úi elevat în care sunt tratate cele mai
importante elemente ale jocului de volei, lucrarea răspunde la numeroase
întrebări puse de performanĠa sportivă, în acest sport de echipă,
gândindu-ne că astăzi, performanĠa umană în general a apărut în tot mai
multe colĠuri ale lumii, încercându-se să se valorifice pe cât mai multe
planuri, potenĠialul uman.
Pornind de la prezentarea istoricului jocului de volei, cu
menĠionarea celor mai importante componente ale instruirii procesului de
antrenament sportiv (pregătirea tehnică, pregătirea tactică, pregătirea
fizică, evaluarea în jocul de volei), autorii dezvoltă o nouă ramură a
jocului, voleiul pe plajă.
Este important de remarcat, de asemenea, faptul că lucrarea
prezintă în premieră, o terminologie nouă úi de actualitate privind
denumirea mijloacelor folosite în instruirea jocului de volei, în mijloace
tipice úi atipice.
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Acest aspect de noutate, este pus în faĠa specialiútilor, care trebuie
să înĠeleagă importanĠa cunoútinĠelor din punct de vedere al învăĠării
motrice prin folosirea exerciĠiilor tipice úi atipice.
Suntem convinúi că această nouă abordare pe care lucrarea o
ridică, va constitui pentru toĠi specialiútii un îndemn pentru o nouă
atitudine privind instruirea viitoarelor generaĠii de voleibaliúti, spre
creúterea performanĠelor în antrenamentul sportiv, dar în special în
competiĠiile de volei.
Meritul autorilor, este că lucrarea se adresează într-o egală
măsură studenĠilor din facultăĠile de educaĠie fizică úi sport, dar úi
specialiútilor de formare a viitoarelor generaĠii de antrenori úi profesori.
Prin prezentarea elevată, sistemică, unitară úi integrativă, autorii reuúesc
să pună în valoare din punct de vedere teoretic úi metodologic,
fundamentele de bază ale jocului de volei, concretizate în acĠiuni
idividuale úi colective desfăúurate dinamic în geometria imprevizibilă a
dreptunghiului miraculos al terenului, care ridică suspansul úi spectacolul
acestui frumos sport de echipă, în antrenament úi competiĠii sportive.

Prof.univ.dr. Simion Gheorghe
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CAPITOUL I. APARIğIA ùI EVOLUğIA JOCULUI DE
VOLEI
I.1. ApariĠia jocului de volei
Jocul de volei úi-a făcut apariĠia în
jurul anului 1895, fiind propulsat de către
profesorul William G., Morgan de la
colegiul din Massachusetts (S.U.A.), având
la baza un foarte vechi joc italian, aúanumitul „Faustball” german. Denumirea dată
de Morgan acestui joc a fost de
„mintonette”.
William G. Morgan
Morgan a împrumutat fileul de la
tenis, l-a ridicat la înălĠimea de 6 picioare úi
6 inchi (1,98 cm), pe un teren de badminton. Folosind iniĠial o minge de
tenis lovită cu palma, apoi cu camera unei vechi mingi de baschet, jocul se
desfăúura prin venirea la rând a jucătorilor, ca la baseball. Nu existau limite
în ceea ce priveúte numărul jucătorilor úi a atingerii mingilor.
După o perioadă, jocul a
căpătat o formă ceva mai conturată,
iar demonstraĠia făcută de două
echipe, în anul 1896, a plăcut, jocul
fiind
propus
spre
difuzare.
Denumirea de “volley-ball” o
primeúte la propunerea lui Halsted
A. T. (Directorul Colegiului),
7 iunie1896
denumire venită de la “volley”
primul meci de volley-ball
(zbor) úi „ball” (minge).
În ceea ce priveúte regulile,
ele au fost asemănătoare jocului de tenis úi erau mult diferite de cele de
astăzi. Ele au fost puse în aplicare decătre Arians A. T., în anul 1897, úi se
refereau la dimensiunile terenului, a fileului, la minge, numărul de jucători,
etc. Pe măsură ce jocul se dezvolta, apăreau noi úi noi reguli.
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OrganizaĠia YMCA, prin filialele ei, este cea care ajută la
răspândirea acestui joc în
Canada, America de Sud,
Asia úi Europa.
Dacă, la început,
numărul
jucătorilor
era
nelimitat, el s-a tot schimbat
de la 5 la 14 sau 9,
ajungându-se apoi la 6.
SuprafaĠa
terenului
Maryland 1911
era mai mare decât cea
actuală, iar înălĠimea plasei
mai redusă cu aproximativ 15 cm decât
cea din zilele noastre.
În Europa, popularitatea lui
creúte rapid, în special în Ġările estice,
unde climatul rece făcea sporturile de
întrecere foarte atractive pentru ambele
sexe.
Regula rotaĠiei este introdusă în
anul 1912, în vigoare úi astazi, cu unele
Europa 1916
modificări. RotaĠia era obligatorie la
început, numai la serviciu. După
repunerea mingii în joc, jucătorii aveau dreptul să-úi schimbe locurile în
formaĠie.
Acest fapt a determinat specializarea jucătorilor pe posturi:
trăgători, ridicători, jucători de linia I, jucatori de linia a II-a.
Din 1916, rotaĠia a devenit obligatorie pentru toĠi jucătorii. Tot în
acelaúi an, s-a stabilit numarul jucătorilor unei echipe la 6, numar care a
ramas obligatoriu, atât în Europa, cât úi în America. In Japonia, însa, jocul
s-a practicat în 9 jucători, pe un teren cu o suprafaĠă ale cărei laturi
măsurau 11 úi 21 de metri.
Din 1918, voleiul devine program în taberele militare ale mai
multor Ġări úi se editează primul manual (Athletic Handbook), destinat
responsabililor cu activităĠile sportive úi recreaĠionale ale armatelor terestre
úi ale marinei americane.
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Din anul 1920, jocul se desfăúoară pe un teren de 30x90 feets (9x18
m). În anul 1929, are loc prima competiĠie internaĠională în Europa
(Anglia), competiĠie la care participă Polonia, S.U.A. úi FranĠa.
Marea popularitate a voleiului a determinat
înfiinĠarea F.I.V.B. (FederaĠia InternaĠională de
Volley-Ball), în anul 1947, în FranĠa, la Paris.
Primul preúedinte al F.I.V.B. a fost Paul Lbbaud
(FranĠa), activitatea prestigioasă a acestuia fiind
continuată, cu aceleaúi multe succese, úi de
următorii preúedinĠi.
În anul 1948, are loc primul contact al
F.I.V.B. cu Comitetul Olimpic InternaĠional, pentru includerea jocului de
volei în programul olimpic. Pe plan internaĠional, F.I.V.B. a desfăúurat
permanent o activitate laborioasă, stabilind, încă de la început, regulile
jocului de volei, criteriile de calificare úi de participare ale echipelor la
marile concursuri internaĠionale, 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 îmbunătăĠiri substanĠiale
regulilor úi s-a dat un mare avantaj atacului, ceea ce a condus la creúterea
spectaculozităĠii úi a fanteziei. Acest lucru a condus la modificări în timp
ale unor reguli care să întărească apărarea.
O retrospectivă în evoluĠia calitativă a jocului confirmă că, până la
Olimpiada din 1972 (München), plutonul fruntaú era dominat de echipele
masculine úi feminine din Europa. După 1972, au pătruns, în prima parte a
clasamentului mondial, echipele reprezentative din celelalte continente,
reprezentate mai ales de către echipele feminine din Japonia, SUA, Coreea,
Peru, Cuba, Brazilia etc.
După Campionatul Mondial din 1974 (Mexic), numărul federaĠiilor
naĠionale a început să crească úi,de la 120 care erau acum 20 de ani, astăzi
sunt afiliate la F.I.V.B., peste 200 de federaĠii naĠionale.
Datorită acestei situaĠii, F.I.V.B., prin organismele ei, Congresul úi
Consiliul de AdministraĠie, a apreciat că este necesară înfiinĠarea mai
multor ConfederaĠii zonale de volei, hotărând, astfel, următoarele cinci
ConfederaĠii:
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ConfederaĠia
Europeană

ConfederaĠia NordCentro- Americană úi
Caraibe

ConfederaĠia Asiatică

ConfederaĠia
Africană úi Malgaúă

ConfederaĠia Sud-Americană

Se menĠionează că, sub preúedenĠia Rubben Acosta H, F.I.V.B. úi-a
impulsionat activitatea pe toate continentele, inclusiv în Africa. De
asemenea, s-au organizat, periodic, cursuri de arbitri internaĠionali, cursuri
cu antrenori în diferite Ġări, unde voleiul era mai puĠin dezvoltat, precum úi
oficializarea Campionatului Mondial de Beach-Volleyball (volei de plajă
2X2) masculin úi feminin.
Date importante privind evoluĠia voleiului în lume:
1912 – introducerea rotaĠiei, care era obligatorie numai la
serviciu;
1916 – rotaĠia devine obligatorie pentru toĠi jucătorii;
1916 – numărul de 6 jucători al unei echipe (Europa úi
America);
1920 – dimensiunile terenului la 18/9 m;
1923 – stabilirea numărului maxim de 3 lovituri în fiecare
teren;
1925 – câútigarea setului la două puncte diferenĠă;
1946 – s-a înfiinĠat, la Praga, FederaĠia InternaĠională de
Bascket úi Volleyball (FIBV);
12

