GHIDUL JUCATORULUI
Editia de primavara 2018
Inregistrarea in vederea inceperii meciului
Prezenta in zona de inregistrare a jucatorilor convocati pentru intalnire este
obligatorie cu cel putin un sfert de ora inaintea startului meciului.
Cu cel tarziu zece minute inainte de meci, fiecare jucator ii preda organizatorului un
act de identitate cu fotografie.
Este recomandat ca jucatorii sa nu poarte tricouri albe sau de culoare deschisa.

Arbitrajul
Jucatorii se vor arbitra singuri, eventualele neintelegeri urmand a fi rezolvate pe cale
amiabila.
Abaterile disciplinare vor fi analizate de catre Comisia de disciplina a campionatului,
sanctiunile urmand a fi aplicate tinandu-se cont de Regulamentul oficial publicat de
federatia internationala. De asemenea, organizatorul isi rezerva dreptul de a introduce si de
a pune in aplicare si alte sanctiuni.

Incalzirea
Timpul alocat perioadei de incalzire inainte de fiecare meci este de trei minute. Daca
timpul ii permite, organizatorul poate decide ca aceasta perioada sa se prelungeasca.

Intreruperi
O singura data, pe parcursul desfasurarii meciului, in orice moment, un jucator poate
solicita un time-out de un minut. De asemenea, odata la 6 puncte are dreptul de a intrerupe
jocul pentru a solicita un prosop.

Serviciul
Serviciul trebuie sa inceapa cu mingea asezata liber si stationara in palma deschisa a
mainii libere a jucatorului la serviciu.
Jucatorul la serviciu va trebui sa proiecteze mingea in sus, pe verticala, fara a-i
imprima niciun efect, in asa fel incat aceasta sa se inalte cel putin 16 cm dupa ce a parasit
palma mainii libere, si o va lovi, in cadere, inainte ca aceasta sa atinga altceva decat partea
sa de masa si apoi, trecand peste sau pe langa fileu, jumatatea de masa a adversarului sau.
In meciul de dublu, mingea va lovi jumatatea din dreapta a celui care serveste, cat si aceea a
celui care primeste.
De la startul serviciului pana cand va fi lovita, mingea trebuie sa se afle deasupra

suprafetei de joc si in spatele liniei de fund a mesei, fara a fi ascunsa vederii primitorului cu
nicio parte a corpului sau a imbracamintii jucatorului la serviciu (sau a partenerului de joc al
acestuia, in cazul unui meci de dublu).
Se va schimba serviciul la fiecare 2 (doua) puncte, pana cand jucatorul/echipa ajunge
la 11 puncte. In caz de egalitate la 10, serviciul va alterna dupa fiecare punct.
In primul set al unei partide de dublu, perechea care serveste prima va stabili care
dintre jucatorii la serviciu o va face, perechea la primire stabilind apoi care dintre jucatorii
sai va primi primul.
Jucatorul/perechea care serveste primul/prima intr-un set va trece la primire in setul
urmator.
La jocul de dublu, la fiecare schimbare de serviciu jucatorul care a primit va trece la
serviciu, iar partenerul celui care a servit, va fi jucatorul la primire.
Jucatorul/perechea care incepe jocul pe un teren va incepe setul urmator pe terenul
opus, iar in ultimul set posibil al unui meci jucatorul/perechea va schimba terenul in
momentul in care unul dintre jucatori/una dintre perechi a marcat 5 (cinci) puncte.

Returul corect
Dupa ce a fost corect servita sau returnata, mingea va fi lovita in asa fel incat sa
treaca peste fileu sau pe langa acesta, lovind terenul adversarului fie direct, fie dupa ce a
atins plasa.

Ordinea jocului
In jocul de dublu, imediat dupa executarea serviciului partenerii vor lovi mingea
alternativ.

Repetarea schimbului de mingi
Punctul trebuie repetat in urmatoarele situatii:
 Daca, la serviciu, mingea trece peste sau pe langa fileu, atingandu-l si lovind ulterior
terenul advers, cu conditia ca serviciul sa fi fost executat corect
 Atunci cand, la efectuarea serviciului, jucatorul/perechea la primire nu e pregatit(a)
pentru raspuns, cu conditia sa nu incerce sa loveasca mingea.
Jocul mai poate fi intrerupt in urmatoarele situatii:
 Pentru a indrepta o eroare de serviciu, de primire sau de schimbare a terenului;
 Cand apar fenomene capabile sa afecteze buna desfasurare a partidei.

Punctul





Se pierde un punct cand:
Serviciul este ratat;
Returul este ratat;
Mingea atinge orice altceva, cu exceptia fileului si a accesoriilor;
Mingea trece dincolo de linia de fund, fara a atinge terenul advers;

 Mingea este lovita de doua ori consecutiv;
 Mingea este atinsa cu partea paletei a carei suprafata nu este acoperita cu cauciuc;
 Jucatorul si orice poarta sau are la el misca suprafata de joc, in timp ce mingea este
in joc;
 Jucatorul sau orice poarta sau are la el atinge ansamblul fileului;
 Mana libera a jucatorului atinge suprafata de joc, in timp ce mingea este in joc;
 Jucatorul de dublu care a lovit mingea nu era la rand sa o faca.

Setul
Setul e castigat de jucatorul/perechea care realizeaza 11 puncte. Daca ambii jucatori/
ambele perechi au realizat 10 puncte, setul va fi castigat de jucatorul/perechea care obtine,
in plus, 2 (doua) puncte consecutive.

Meciul
Va fi victorios/victorioasa intr-un meci jucatorul/perechea care ajunge primul/prima
la 3 seturi castigate.

Greseli la serviciu, primire, schimbarea terenului
Daca un jucator primeste sau serveste fara a fi indreptatit sa o faca, jocul va fi
intrerupt imediat ce s-a descoperit greseala si va fi reluat cu acel jucator la serviciu sau la
primire care era indreptatit sa o faca, dupa succesiunea stabilita la inceputul meciului, iar
intr-un meci de dublu in ordinea aleasa de perechea care a servit prima in setul in care s-a
descoperit eroarea.
Daca jucatorii nu si-au schimbat terenurile cand ar fi trebuit sa o faca, jocul va fi
intrerupt imediat ce s-a descoperit greseala si reluat cu jucatorii in terenul in care ar fi
trebuit sa joace, in concordanta cu succesiunea stabilita la inceputul meciului.
In nicio imprejurare, punctele marcate inainte de descoperirea greselii nu vor fi
anulate.

