
 

 

  

 
ZILELE VECINATATII – TEREZIAN 2019 

R E G U L A M E N T  tenis de masa 
 

PARTICIPANŢI / CATEGORII DE VĂRSTĂ: 
 PARTICIPANŢI : pot participa toţi elevii/jucătorii care doresc să joace tenis de masa. 

 
  DATA / ORA DESFĂŞURĂRII:   

SAMBATA  05.10.2019 

 Ora 17:00 – 19:00 
DUMINICA  06.10.2019 

 Ora 14:00 – 19:00 
 

      LOCUL DESFĂŞURĂRII: 
Cartierul Terezian – str. Gladiolelor 

 
CONDIŢII TEHNICE: 

 
Competitia este individuala, categorii masculin si feminin. 
Pentru a respecta caracterul de competiţie de masă, fiecare participant va avea dreptul la un număr 

de minim 3 meciuri în cadrul fiecărui turneu. Din acest motiv s-a stabilit ca sistemul de joc sa aibă la baza 
grupe inferioare şi eliminatorii. In cazul in care la una sau mai multe categorii nu se intruneste numarul 
minim de participanti pentru repartizarea in minim 2 grupe de 4 jucatori se va juca fiecare cu fiecare, 
departajarea facindu-se in functie de nr. victoriilor. In caz nr. egal de victorii, se ia in calcul victoria directa. 

Faza I ( de masa); grupe de cate 4 participanti, din care se califică în turul II primii doi clasati. 
Competitia este organizata separat pe categorii de sex – masculin si feminin. 
Faza a II-a (eliminatorie) se încheie cu stabilirea unui câştigător, a unui loc II şi a unuia sau doua locuri 

III. Departajarea locurilor III şi IV se face numai dacă organizatorul local stabileşte acest pas.  
Ţinuta de joc  
Echipamentul se compune din tricou, sort, (fusta), pantofi de sport, trening.  

Disciplina 
  Jucătorii de tenis de masa vor evita comportări care ar putea avea un caracter nesportiv, ar jigni 
participanţii sau ar dauna imaginii sportului: 
- expresii grosolane; 
- distrugerea cu buna intenţie a mingii; 
- aruncarea mingii; 
- aruncarea paletei; 
- lovirea mesei sau mantinelei cu palma, paleta sau piciorul; 
- schimbarea paletei în timpul meciului; 
- completarea cu lucruri care nu-i aparţin; 
- părăsirea sălii în momentul în care ar trebui să dispute un meci; 
- prelungirea fără motiv a timpului destinat încălzirii; 
- jucătorul are dreptul: 

- la 2 minute pauză între seturi 
- sa folosească prosopul la fiecare 6 puncte jucate 
- sa ceara TIME OUT cu o durata de un minut, o singura dată pe meci. 

Organizatorul are dreptul sa avertizeze, iar la recidiva să elimine din concurs jucătorii care nu respectă 
regulamentul. 

 
PREMIERE: 

       -     locul I, masculin si feminin,  cupa +  diploma; 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE:   05.10.2019, ora 16:00  
 
 


