
           REGULAMENTUL CONCURSULUI TENIS DE MASĂ 

 

 

1.1. DEFINIȚII 

 

1.1.1 „Un joc” este perioada când mingea este jucată. 

1.1.2 Mingea este în joc din momentul în care, pentru executarea serviciului se află 

staționară în palma întinsă a mâinii libere, este proiectată pentru serviciu și 

până în momentul cînd ea a atins orice altceva în afara suprafeței de joc, a 

fileului sau accesoriilor acestuia, a paletei ținută în mâna palatei, sau mâna 

palatei sub incheietura acesteia, sau când schimbul s-a terminat printr-o decizie 

de rejucare, sau prin acordarea punctului. 

1.1.3 Joc anulat- jocul în care rezultatul nu este înregistrat. 

1.1.4 Un punct- jocul în care rezultatul este înregistrat. 

1.1.5 Mâna palatei este mâna care ține paleta. 

1.1.6 Mâna liberă este mâna care nu ține paleta. 

1.1.7 Un jucător lovește mingea, dacă o atinge cu paleta ținută în mână sau cu mâna 

paletei, mai jos de încheietură. 

1.1.8 Un jucător obstrucționează mingea, dacă el sau orice alt lucru pe care îl poartă 

sau îl are asupra lui o atinge înainte ca aceasta să fi pătruns în jumătatea sa de 

teren și să atingă  masa. 

1.1.9 Jucătorul aflat la serviciu este cel care lovește pentru prima dată mingea la 

începutul unei reprise. 

1.1.10 Jucătorul care primește este cel care lovește mingea imediat după jucătorul 

aflat la serviciu. 

1.1.11 Arbitrul este persoana desemnată să conducă și să controleze un meci. 

1.1.12 Termenul de “ poartă asupra sa” se referă la orice a purtat sau a avut un jucător 

asupra sa, de la începutul jocului până la finalul acestuia, cu excepția mingii. 

1.1.13 Linia de capăt se întinde pe o suprafață neprecizată în ambele direcții. 

 

 2.2.  SERVICIUL 

2.2.1 Serviciul trebuie să înceapă cu mingea așezată liber și staționară în palma   

deschisă a mâinii libere a jucătorului la serviciu. 

2.2.2 Jucătorul la serviciu va trebui să proiecteze mingea în sus, pe vertical, fără a-i 

imprima nici un efect, în asa fel încât să se înalțe cep puțin 16 cm după ce a 

părăsit palma mâinii libere și p va lovi în cădere, fără ca mingea să atingă ceva 

înainte de a fi lovită. 



2.2.3  În timpul căderii mingii, jucătorul de serviciu o va lovi în așa fel, încât aceasta      

va atinge  întâi partea sa de masă și apoi, trecând peste sau în jurul fileului va 

atinge jumătatea de masă a primitorului. 

2.2.4 De la startul serviciului până când va fi lovită, mingea va trebui să se afle 

deasupra suprafeței de joc și în spatele liniei de fund a mesei și nu va fi ascunsă 

vederii primitorului cu nici o parte a corpului sau a îmbrăcăminții jucătorului la 

serviciu. 

2.2.5 Serviciul se va repeta dacă mingea trece peste fileu atingându-l, cu condiția ca 

serviciul să fi fost bine executat. 

2.2.6 Este de responsabilitatea jucătorului de serviciu să execute serviciul de așa 

natură, încât arbitrul să poată vedea că sunt respectate regulile executării unui 

serviciu corect. 

2.2.7 Dacă arbitrul se îndoiește de corectitudinea serviciului, el poate la prima 

abatere să avertizeze jucătorul de serviciu fără a acorda punctul adversarului. 

2.2.8 În momentul în care greșeala de serviciu este clară, nu se va acorda nici un 

advertisement și se va acorda punct pentru primitor. 

 

3.3.  RETURUL  

 
3.3.1 Mingea, după ce a fost bine servită sau bine returnată, va fi lovită în asa fel 

încât să treacă peste fileu sau împrejurul acestuia, lovind terenul adversarului, 

fie direct, fie după ce a atins plasa. 

 

4.4.  REPETAREA SCHIMBULUI DE MINGI 

4.4.1 Jocul trebuie repetat: 

 Dacă, la serviciu, mingea trece peste sau imprejurul ansamblului fileului 

atingându-l, cu condiția ca serviciul sa fi fost bine executat, sau dacă mingea a 

fost obstrucționată de primitor sau partenerul său. 

 Atunci când, la efectuarea serviciului, după părerea arbitrului, jucătorul sau 

perechea la primire, nu sunt pregătiți pentru răspuns, cu condiția ca nici unu să nu 

încerce să lovească mingea. 

4.4.2 Jocul mai poate fi intrerupt: 

 Pentru a îndrepta o eroare de serviciu, primire sau alegerea terenului. 

 Pentru a avertiza sau penalize un jucător. 

5.5 PUNCTUL 

5.5.1 Dacă jocul nu este oprit, un punct se pierde: 
 Când se ratează serviciul. 

 Dacă se ratează returul. 

 La executarea unui serviciu bun sau a unui retur bun, mingea atinge orice altceva 

cu excepția fileului și accesoriilor acestuia. 



 Dacă mingea trece dincolo de linia de fund a jucătorului fără a atinge terenul 

acestuia, după ce a fost lovită de adversar. 

 Când unui din jucători obstrucționează mingea. 

 Dacă mingea este lovită de doua ori consecutiv. 

 Atunci când jucătorul sau orice poartă sau are cu el, atinge ansamblul fileului. 

 Dacă mâna liberă a jucătorului atinge suprafața de joc, în timp ce mingea este in 

joc. 

6.6 SETUL 

6.6.1 Setul va fi câștigat de jucătorul care realizează 11 puncte. Dacă ambii jucători au 

realizat 10 puncte, setul va fi câștigat de jucătorul sau perechea care obține în plus, doua 

puncte consecutive, față de adversar. 

7.7. MECIUL 

7.7.1 Meciul consta din câștigarea de către unul dintre jucători doua din trei seturi, 

prestabilit de regulament. 

 

8.8 ALEGEREA SERVICIULUI, PRIMIRII SAU TERENULUI 

 

8.8.1 Dreptul de  a alege ordinea inițială a serviciului, primirii sau terenului va fi stabilit 

prin tragere la sorți. Câștigătorul poate alege între a servi primul, a primi primul, de a 

începe pe un anumit teren, sau poate oferi adversarului posibilitatea de a alege. 

8.8.2 Când un jucător sau o pereche a ales să servească sau să primească sau și-a ales 

unul dintre terenuri, celălalt jucător poate alege orice a rămas. 

8.8.3 După marcarea a doua puncte, jucătorul care primește va prelua serviciul și va 

proceda tot așa, până la terminarea setului sau până când, fiecare dintre jucători, au 

marcat 10 puncte. În această situație, ordinea serviciului și primirii serviciului va fi 

aceiași, dar fiecare jucător va servi, pe rând, numai câte un punct. 

8.8.4 Jucătorul care servește primul în primul set va trece la primire în setul următor. 

8.8.5 Jucătorul care începe jocul pe un teren, va începe setul următor pe terenul opus, 

iar în ultimul set posibil al unui meci, jucătorul va schimba terenul când unul dintre 

jucători marchează 5 puncte.  

9.9. GREȘELI LA SERVICIU, PRIMIRE, SCHIMBAREA TERENULUI 

9.9.1 Dacă un jucător primește sau servește, fără a fi îndreptățit să o facă, jocul se va 

întrerupe imediat ce s-a descoperit greșeala și va fi reluat cu acei jucători, la serviciu sau 

la primire, care erau de drept să o facă, după succesiunea stabilită la începutul meciului. 

9.9.2 Dacă jucătorii nu și-au schimbat terenurile când ar fi trebuit să o facă, jocul de va 

întrerupe imediat ce s-a descoperit greșeala și se va relua cu jucătorii în terenul în care ar 

fi trebuit să joace, în concordanță cu succesiunea stabilită la începutul meciului. 



9.9.3 În orice împrejurare, toate punctele marcate înainte de descoperirea greșelii nu vor 

fi anulate. 

10.10. DESFĂȘURAREA MECIULUI  

10.10.1. Anunțarea scorului 

 Arbitrul va anunța scorul imediat ce mingea este afară din joc, la încheierea 

unui schimb de lovituri. 

 La anunțarea scorului, în timpul unui set, arbitrul va spune mai întâi numărul 

de puncte accumulate de jucătorul care ar trebui să servească la următorul 

schimb din set și apoi numărul de puncte obținute de jucătorul advers. 

 La începutul fiecărui set și înainte de schimabarea jucătorului care trebuie să 

servească, arbitrul rostește numele celui căruia îi urmează rândul la primire  și 

punctele realizate de acesta. 

 La sfârșitul setului, arbitrul numește jucătorul care a câștigat, punctele 

obținute și apoi numărul de puncte obținute de jucătorul care a pierdut. 

 În afară de anunțarea scorului, arbitrul poate face semen cu mâna pentru a 

indica deciziile sale. 

10.10.2. Echipamantul de joc 

 Jucătorii nu vor alege mingile în spațiul de joc. 

 În măsura posibilităților, jucătorii vor alege una sau mai multe mingi, înainte 

de a intra în spațiul de joc și meciul se va juca  cu una din acestea aleasă la 

întâmplare de arbitru. 

 Dacă mingea se strică în timpul meciului, ea va fi inlocuită cu una din mingile 

alese înainte de meci. Dacă aceasta nu poate fi utilizată, arbitrul va allege alta 

la întâmplare din cutia de mingi. 

 Paleta nu poate fi schimbată pe durata unui meci individual decât în cazul unei 

deteriorari accidentale când nu mai poate fi utilizată. Dacă se constată acest 

fapt, paleta va fi imediat schmbată cu alta de rezervă de lângă spațiul de joc. 

 Fără autorizarea expresă a arbitrului principal, jucătorii sunt obligați să lase 

paletele pe masa de joc când jocul este oprit. 

10.10.3. Adaptarea la condițiile de joc 

 În decursul a două minute care preced începutul meciului, jucătorii au dreptul 

să se acomodeze cu masa la care vor juca, însă nu pot face aceasta în timpul 

pauzelor de joc normale, perioada  de adaptare specific, poate fi prelungită cu 

permisiunea arbitrului. 

 Jucătorilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a se obișnui și familiariza cu 

condițiile de joc, aceast lucru nu le oferă însă dreptul de a efectua schimburi 

de mingi înaintea reluării jocului după înlocuirea unei mingi sau înlocuirea 

paletei deteriorate. 

10.10.4. Pauze 

10.10.5. Jocul va fi continuu pe toată durata meciului, exceptând cazurile când 

jucătorul are dreptul la: 

 Un interval de 1 minut pauză între doua seturi successive ale unui meci. 



 Folosirea prosopului după fiecare 6 puncte, la startul fiecărui set sau la 

schimbarea terenului, în ultimul set posibil al unui meci. 

 Un jucător poate cere un timp de odihnă “time-out” cu o durată de până la un 

minut, doar o singură dată pe parcursul unui meci. 

 

 La concurs participă numai locuitorii cu domiciliul în localitatea Turceni, aceştia 

putându-se înscrie la concurs pe baza unei copii de pe buletin sau carte de 

identitate pe care se va trece numărul de telefon pentru contact și care se depune 

la Primăria orașului Turceni. Înscrierile au loc începând cu data de 01.07.2019 

până la data de 19.07.2019, ora 15:00. Va putea participa orice cetăţean al oraşului 

Turceni, cu vârsta de cel puţin 14 ani, care va putea dovedi că este apt din punct 

de vedere medical pentru efort fizic.  

 Concursul se va desfășura în data de 20.07.2019, începând cu ora 12.00, la 

Stadionul Orășenesc Turceni sau în incinta Sălii de Sport a Liceului Tehnologic 

Turceni. 

11.11. Comportamentul necorespunzător trebuie evitat atât de arbitru cât și 

de jucători: 

11.11.1. Expresii grosolane, lipsite de educație; 

11.11.2. Distrugerea cu buna intenție a mingii; 

11.11.3. Aruncarea intenționată a mingii în afara spațiului de joc; 

11.11.4. Aruncarea paletei; 

11.11.5. Lovirea intenționată a mesei cu mâna sau piciorul; 

11.11.6. Lovirea intenționată a echipamentului aflat în spațiul de joc; 

11.11.7. Schimbarea paletei fără permisiunea arbitrului; 

11.11.8. Lipsa de respect față de oficiali, etc.  

12.12. PREMII 

 Locul I: trofeu mare+ diplomă+ set paletă și mingi pentru tenis de masă + 

tricou personalizat “Zilele Orașului Turceni 2019”; 

 Locul II: trofeu mijlociu + diplomă+ set paletă și mingi pentru tenis de masă + 

tricou personalizat “Zilele Orașului Turceni 2019”; 

 Locul III: trofeu mic + diplomă+ set paletă și mingi pentru tenis de masă + 

tricou personalizat “Zilele Orașului Turceni 2019”; 

 Premiu special: diplomă +  set paletă  și mingi pentru tenis de masă + tricou 

personalizat “Zilele Orașului Turceni 2019”; 

 

 

 

 



 

 


