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CATRE, 

TOATE UNIT A TILE DE INV ATAMANT DIN JUDETUL DOLJ , , , 

In atentia catedrei de educatie fizica ~i sport 

Va infonnam ca in data de 18.02.2017 va avea loc etapa judeteana de tenis de masa 
(echipe) din cadrul "Gimnaziadei". Competitia se va desra~ura in sala de tenis de masa a 
Clubului Sportiv ~colar Craiova, str. "Nicolae Titulescu'', nr. 22 A. 

Prognu.nul competitiei este urmatorul: 
- Ora 9.30, ~edinta tehnica; 

Ora 10.00, desra~urarea concursului. 
De asemenea, vii infonnam ca in data de 26.02.2017 va avea loc etapa judeteana de 

tenis de masa, fete ~i baieti, din cadrul "Olimpiadei Nationale a Sportului ~colar". 
Competitia se va desra~ura in sala de tenis de masa a Clubului Sportiv ~colar Craiova, str. 
"Nicolae Titulescu", nr. 22 A. 

Programul competitiei este unnatorul: 
- Ora 9.30, ~edinta tehnica; 
- Ora 10.00, desra~urarea concursului. 

Persoana de contact: prof. Olimpiu Oproiu, tel. 0726.15.85.07. 

Responsabilul catedrei de educatie fizica ~i sport are obligatia de a prelucra 
la nivelul catedrei prezentul document. 

Inspector Scolar General, Inspector Scolar, 

Prof. Alin V ANCEA 
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PREVEDERI METODOLOGICE SI REGULAMENTE 
' -PENTRU DISCIPLINELE SPORTIVE NOMINALIZATE IN CALENDARUL COMPETITllLOR 

SPORTIVE ~COLARE NATIONALE 
ANUL ~COLAR 2016-2017 

TENIS DE MASA 

lNVATMMNT LICEAL ~I PROFESIONAL - FETE ~I BAIETI 
(competitia are finalitate nationala) 

PREVEDERI METODOLOGICE 
- se organizeaza jocuri de simplu, pentru o singura categorie de varsta: elevi/eleve din clasele IX

XII/XIII; 
- la faza pe judetfmun. Bucure~ti se califica ocupantii/ocupantele primului Loe la faza pe 

localitate/ sector; 
- la faza nationala se califica ocupantul/ocupanta primului Loe la faza pe judetfmun. Bucure~ti; 
- la toate fazele, competitiile se organizeaza 1n sistem la alegere, 1n functie de numarul 

elevilor I elevelor participanti /participante; 
- stabilirea sistemului se face 1n urma votului delegatilor judetelor participante - majoritate simpla; 
-1n cazul votului egal, organizatorii decid sistemul de organizare a competitiei; 
- pentru celelalte prevederi necuprinse 1n prezentul document se aplica Regulamentul Federatiei 

Romane de Tenis de Masa. 

lNVATAMANT GIMNAZIAL - FETE ~I BAIETI 
(competitia are finalitate nationala) 

REGULAMENT 
DE ORGANlZARE ~l DESFA~URARE A COMPETITIEI DE TENIS DE MASA 

DIN CADRUL GIMNAZIADEI - OLIMPIADA GIMNAZllLOR 
1. Participanti: 
- ani de nastere:copii nascuti in 2001 si mai mici. 
- echipe mixte 
- numar de sportivi intr-o echipa 4- 2 fete si 2 baieti 
- profesor/antrenor: 1 persoana/echipa 

Echipa A/B - Echipa X/Y 
Fata - Fata 
Baiat - Baiat 
Dubtu mixt :Fata!Baiat - Fata!Baiat 

In consecinta, intr-un meci va juca un baiat si o fata, ceitalti 2 (baiat+fata) fiind rezerve si putand juca in 
meciul urmator daca se accidenteaza un jucator sau daca antrenorut considera ca trebuie schimbat 
2. Dreptul de joc - Conditii de participare: 
Au drept de participare toti elevii scolilor generale din clasele V-Vlll baieti si fete inclusiv cei legitimati intr-unul 
din cluburile sportive afiliate la Federatia Romana de Tenis de Masa. 
3. Sistemul de desfasurare: 
a) 1nscrierea echipelor se va face pana la data de 1.10.2016. 
b) etapa pe localitate 
c ) etapa pe judei 
d) etapa regionala 



1. Regiunea Nord - Est - 6 judete: Baciiu 
2. Regiunea Sud - Est - Dobrogea :Constanta 
3. Regiunea Sud - Muntenia - 7 judete: Giurgiu 
4. Regiunea Sud - Vest - Oltenia - 5 judete: Ott 
5. Regiunea - Vest - 4 judete: Arad 
6. Regiunea Nord - Vest - 6 judete:Bistita Niisiiud 
7. Regiunea Centru - 6 judete: Sibiu 
8. Regiunea Bucure~ti + l/fov - 6 sectoare + 1 judet:Bucure~ti 

e) etapa finala 
- la etapa finala se var califica 8 echipe (castigatoarea fiecarei regiuni). 
4. Regulament de joc: date tehnice - disciplina, proba. 
In concursurile unde exista elevi care sunt legitimati la cluburi sportive de performanta ace~tia var fi trecuti atat in 
grupe cat si pe tabloul eliminatoriu in pozitiile de favoriti, in toate cele trei faze ale concursului. 
4.1.La nivel local/scoala sistemul de joc este pe echipe eliminatoriu.Echipele var fi formate din 2 baieti si 2 fete 
reprezentand aceea~i unitate de invatamant. Concursul se va desfasura pe un tablou care va cuprinride16, 32, 64 
sau 128 echipe. 

Sistemul de joc este conform foii de arbitraj prezentata in anexa 
Meciurile se var desfasura dupa sistemul eel mai bun din trei seturi(2/3) si se var califica la faza pe regiune 

echipele castigatoare din faza judeteana. 
4.2. La nivel regional se va juca sistem turneu . 
Concursul va fi organizat pe 2 grupe de cate 4 echipe.Echipa clasata pe locul I in grupa Ava juca semifinala cu 
echipa din grupa B clasata pe locul I; echipa clasata pe locul I in grupa B va juca cu echipa clasata pe locul II in 
grupa A.Echipele ca~tigatoare var juca finala, echipele lnvinse var juca pentru locurile 111-IV. 
Meciurile se var desfa~ura dupa sistemul eel mai bun din 5 seturi(3/5) ~i se va califica la faza nationala echipa 
clasata pe primul lac. 
4.3.La nivel national concursul va fi organizat pe 2 grupe de cate 4 echipe.Echipa clasata pe locul I in grupa Ava 
juca semifinala cu echipa din grupa B clasata pe locul I; echipa clasata pe locul I in grupa B va juca cu echipa 
clasata pe locul II in grupa A. Echipele castigatoare var juca finala, echipele invinse var juca pentru locurile 111-IV. 
Meciurile se var desfasura dupa sistemul eel mai bun din 5 seturi( 3/5) si se var stabili castigatorii turneului. 
5. Sistem de punctaj, stabilirea clasamentului, modul de calificare de la o etapa la alta. 
Clasamentul grupelor se stabileste pe baza numarului de victorii astfel : 

a) La egalitate de victorii lntre doua echipe se ia in calcul victoria directa dintre ele . 
b) La egalitate de victorii intre trei echipe (in grupele A si B) se ia in calcul in ordine setaverajul si daca 

egalitatea se mentine se ia in calcul punctaverajul numai lntre cele trei, prin lmpartire. Echipa cu coeficientul eel 
mai mare va fi cea mai bine pozitionata. 
In grupe daca o echipa nu se prezinta la un meci va fi penalizata si nu va primi nici un punct. Daca situatia se va 
repeta si la al doilea meci,echipa va fi exclusa din concurs, iar clasamentul actualizat prin anularea tuturor 
meciurilor disputate de echipa respectiva pana atunci. 
Pe tabloul eliminatoriu daca o echipa nu se prezinta la meci este eliminata din concurs. 

Pe taboul eliminatoriu echipele lnvinse var fi eliminate. 
Echipa care va obtine prima doua victorii este desemnata ca~tigatoare. 

6. Norme de formulare a contestatiilor. 
In cazul nelntelegerilor privind oricarei probleme legate de regulamentul de joc in timpul un meci, contestatiile se 
depun pana la terminarea zilei de concurs catre comisia de competitie . 

7. Arbitrajul va fi asigurat de catre FRTM. 


