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2.1 MASA  DE  JOC

2.1.1. Suprafaţa mesei , cunoscută ca „suprafaţă de joc”, trebuie să fie rectangulară, cu
274cm lungime, 152,5cm lăţime şi să fie un plan orizontal la 76cm de sol.

2.1.2. Suprafaţa de joc nu include şi părţile verticale laterale ale mesei.
2.1.3. Suprafaţa de joc poate fi confecţionată din orice material şi trebuie să arunce uniform

(pe toată suprafaţa ei) la înălţimea de aprox. 23cm când o minge standard este lăsată
să cadă pe ea de la înălţimea de 30cm.

2.1.4. Suprafaţa de joc trebuie să fie colorată uniform în culori închise şi mate, dar cu
margini albe, de 2cm late în lungimea suprafeţei de joc (274cm) şi o linie de final lată
de 2cm, în lăţimea suprafeţei (152,5cm).

2.1.5. Suprafaţa de joc este împărţită în două zone egale de un fileu vertical, dispus paralel
cu liniile de final şi trebuie să fie în continuitate peste toată suprafaţa fiecărei zone.

2.1.6. Pentru jocul la dublu, fiecare zonă va fi împărţită în două părţi egale de o linie albă de
centru, lată de 3mm, dispusă paralel cu liniile laterale; centrul liniei trebuie să fie ca
parte a jumătăţii fiecărei zone de joc.

2.2 ANSAMBLUL  FILEULUI

2.2.1 Ansamblul fileului constă în fileu şi sistemul său de prindere şi suport, inclusiv clemele
care îl ataşează de masa de joc.

2.2.2 Fileul trebuie să fie suspendat de o coardă întinsă, la fiecare capăt de un suport, la
înălţimea de 15,25cm, cu limitele exterioare aflate la 15,25cm în afara liniilor laterale.

2.2.3 Înălţimea fileului trebuie să fie, pe toată lungimea sa, de 15,25cm deasupra suprafeţei
de joc.

2.2.4 Partea de jos a fileului, pe toată lungimea sa, trebuie să fie cât mai aproape posibil de
suprafaţa de joc iar extremele fileului trebuie să fie cât mai apropiat de sistemul de
prindere.

2.3 MINGEA

2.3.1 Mingea trebuie să fie sferică şi cu un diametru de 40mm.
2.3.2 Mingea trebuie să cântărească 2,7g.
2.3.3 Mingea trebuie să fie fabricată din celuloid sau material plastic similar şi trebuie să fie

de culoare mată, albă sau portocalie.

2.4 PALETA

2.4.1 Paleta poate fi de orice mărime, formă sau greutate dar lama trebuie să fie plată şi
rigidă.

2.4.2 Cel puţin 85% din grosimea lamei trebuie să fie din lemn natural; poate fi introdus un
strat lipit în interiorul lamei, din material cum ar fi fibra de carbon, fibra de sticlă sau
hârtia presată dar trebuie să nu fie mai gros de 7,5% din totalul grosimii sau max.
0,35mm.

2.4.3 Faţa lamei folosită pentru lovirea mingii trebuie să fie acoperită cu o suprafaţă simplă
de cauciuc cu „butoni” la exterior care să nu depăşească în grosime (inclusiv adezivul)
mai mult de 2mm sau cauciuc în două straturi, cu „butonii” la interior sau exterior,
având o grosime totală (inclusiv adezivul) mai mică de 4mm.
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2.4.3.1 Suprafaţa simplă de cauciuc cu „butoni” este de fapt un singur strat de cauciuc
non-celular, natural sau sintetic, cu „butonii” simetric distribuiţi pe suprafaţa sa cu o
densitate mai mare de 10/cm pătrat şi mai mică de 30/cm pătrat.

2.4.3.2 Cauciucul în două straturi este format dintr-un strat de cauciuc celular (poros)
acoperit de un strat de cauciuc simplu cu „butoni”, grosimea ultimului fiind mai mică
sau egală cu 2mm.

2.4.4 Materialul care acoperă trebuie să se întindă până la marginea lamei, fără a depăşi
limitele acesteia, excepţie făcând partea apropiată de mâner şi acoperită de degete
care poate rămâne descoperită sau poate fi acoperită cu un alt material.

2.4.5 Lama, orice strat din interiorul său şi orice strat de acoperire (inclusiv adezivul) a unei
părţi folosită pentru lovirea mingii trebuie să fie continuă şi fără îngroşări.

2.4.6 Suprafaţa materialului care acoperă faţa lamei sau a unei părţi a lamei rămasă
neacoperită trebuie să fie mată, colorată cu roşu aprins pe o parte şi cu negru pe
cealaltă.

2.4.7 Uşoare denivelări ale suprafeţei sau modificări în uniformitate a culorii cauzate de
deteriorări accidentale sau de manipulare pot fi permise dacă ele nu modifică
semnificativ caracteristicile suprafeţei.

2.4.8 La începutul unui meci şi oricând schimbă paleta în timpul jocului, jucătorul trebuie să
arate adversarului şi arbitrului paleta care o va folosi şi să permită examinarea
acesteia.

2.5 DEFINIŢII

2.5.1 „Jocul”(ca acţiune) este perioada în timpul căreia mingea este „în joc”.
2.5.2 Mingea este „în joc” din momentul părăsirii palmei mâinii libere, după ce a fost

intenţionat aruncată în serviciu, până ce jocul este finalizat cu „let” sau punct.
2.5.3 „Let” este un joc al cărui rezultat nu este contabilizat la scor.
2.5.4 „Punctul” este un joc al cărui rezultat este contabilizat la scor.
2.5.5 „Mâna cu paleta” este mâna care ţine paleta.
2.5.6 „Mâna liberă” este mâna care nu ţine paleta.
2.5.7 Un jucător „atinge regulamentar” mingea dacă o atinge în joc cu paleta, o ţine în mână

sau o loveşte cu „mâna în care ţine paleta”, sub încheietură.
2.5.8 Un jucător „împiedică” mingea dacă el (sau orice poartă sau cară) atinge mingea în

„joc” când aceasta este deasupra sau traversează suprafaţa de joc şi nu a trecut de
„linia de final”, fără a atinge terenul său după ce a fost lovită de adversar.

2.5.9 „Servitorul” este jucătorul care loveşte primul mingea într-un „joc”.
2.5.10 „Primitorul” este jucătorul care loveşte mingea după „server” în joc.
2.5.11 „Arbitrul” este persoana desemnată să conducă un meci.
2.5.12 „Arbitrul asistent” este persoana desemnată să ajute arbitrul, in siguranţa deciziilor.
2.5.13 „Orice poartă sau cară jucătorul” include orice poartă sau cară de regulă, în afara

mingii, la începutul jocului.
2.5.14 Mingea este considerată „trecută regulamentar” dacă trece peste sau în apropierea

ansamblului de fileu deci dacă nu trece printre fileu şi suporţii de susţinere sau printre
fileu şi suprafaţa de joc.

2.5.15 „Linia de final” trebuie considerată ca o linie ce se poate prelungi la infinit în ambele
direcţii.
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2.6 SERVICIUL  REGULAMENTAR

2.6.1 Serviciul trebuie să înceapă cu mingea stând liberă în palma deschisă a mâinii libere,
care e nemişcată.

2.6.2 Cel care serveşte va arunca mingea în sus, aproape vertical, fără a-i imprima o
mişcare de rotaţie (efect), aşa încât să se ridice cca. 16cm după ce părăseşte palma
mâinii libere şi apoi să cadă fără să se atingă de ceva, înainte de a fi lovită.

2.6.3 În timp ce mingea cade, cel care serveşte o va lovi astfel încât ea să cadă întâi în
terenul său apoi, după ce depăşeşte ansamblul de fileu, să atingă direct terenul
adversarului; în jocul de dublu, mingea trebuie să atingă succesiv jumătatea dreaptă
de teren a celui care serveşte şi a primitorului.

2.6.4 De la începutul serviciului şi până la lovire, mingea trebuie să fie deasupra nivelului
suprafeţei de joc şi înapoia liniei de final a celui care serveşte, şi nu trebuie să fie
ascunsă faţă de primitor de nici o parte a corpului sau a hainelor celui care serveşte
ori ale partenerului acestuia (la jocul de dublu).

2.6.5 După ce mingea a fost aruncată, cât de repede e posibil, mâna liberă va fi luată din
spaţiul dintre minge şi fileu. Spaţiul dintre minge şi fileu este definit de minge, fileu şi
semiplanul format de acesta în partea superioară.

2.6.6 Este responsabilitatea jucătorului să servească în aşa fel încât arbitrul sau arbitrul
asistent să poată vedea că sunt îndeplinite cerinţele unui serviciu regulamentar.

2.6.6.1 Dacă arbitrul are îndoieli privind corectitudinea unui serviciu, el poate declara cu
prima ocazie un „let” şi să atenţioneze pe cel care a servit.

2.6.6.2 Orice serviciu următor care recidivează, nu respectă regulamentul din cauza celui
care serveşte sau a partenerului său (la jocul de dublu), va aduce un punct
primitorului.

2.6.6.3 Atunci când este o încălcare clară a cerinţelor pentru un serviciu corect nu se va
mai da avertisment şi primitorul va primi un punct.

2.6.7 În mod excepţional, arbitrul poate relaxa cerinţele pentru un serviciu regulamentar,
când se observă că neregulile provin de la o deficienţă fizică.

2.7 ÎNTOARCEREA REGULAMENTARĂ A MINGII

2.7.1 Mingea, care a fost servită sau întoarsă, trebuie lovită astfel încât să traverseze peste
sau în apropierea ansamblului de fileu şi să atingă zona adversarului, fie direct sau
după ce atinge ansamblul de fileu.

2.8 ORDINEA JOCULUI

2.8.1 La jocul de simplu, cel care serveşte trebuie să realizeze un serviciu corect, apoi
primitorul trebuie să realizeze o întoarcere corectă, urmate de întoarceri corecte,
alternative ale celui care a servit şi ale primitorului.

2.8.2 La jocul de dublu, cel care serveşte trebuie să realizeze în primul rând un serviciu
regulamentar, primitorul trebuie să întoarcă apoi corect mingea, partenerul celui care
serveşte trebuie să întoarcă regulamentar, urmat de partenerul primitorului şi secvenţa
descrisă se repetă.

2.8.3 Când doi jucători care sunt în scaun cu rotile din cauza unor dizabilităţi fizice, joacă în
pereche, cel care serveşte va realiza serviciul, primitorul va întoarce, dar după aceea
fiecare jucător din perechea ce primeşte, poate efectua întoarcerea. Cu toate acestea,
nicio parte a scaunului jucătorilor nu poate pătrunde în extensia imaginară a liniei de
centru a mesei. Dacă se întâmplă acest lucru, arbitrul va acorda punctul adversarilor.
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2.9      „LET”

2.9.1 Un joc poate fi „let” atunci când:
2.9.1.1 – în servirea unei mingi, în trecerea peste sau prin apropierea ansamblului de fileu,

mingea atinge de acesta, serviciul fiind de altfel regulamentar sau când mingea
este oprită după atingere de primitor sau de coechipierul său.

2.9.1.2 – serviciul este executat fără ca primitorul (sau perechea sa) să fie pregătit de joc,
cu condiţia ca nici primitorul (nici partenerul) să nu încerce să lovească mingea.

2.9.1.3 – se greşeşte serviciul sau întoarcerea mingii ori altă încălcare a legilor de joc
cauzate de o tulburare externă, care nu depinde de jucători.

2.9.1.4 – jocul este întrerupt de arbitru sau de arbitrul asistent.
2.9.1.5 – dacă primitorul este în scaun cu rotile din cauza unor dizabilităţi fizice şi în

serviciul mingii, cu condiţia că serviciul este corect,
2.9.1.5.1. – părăseşte jumătatea de primire după ce o loveşte în direcţia fileului;
2.9.1.5.2. – vine să se odihnească în jumătatea primitorului;
2.9.1.5.3. – la jocul de simplu, părăseşte jumătatea de primire după atingerea mingii........
2.9.2 Jocul poate fi întrerupt:
2.9.2.1 – pentru a corecta o eroare în ordinea serviciului, primirii sau finalului;
2.9.2.2 – pentru a introduce sistemul expeditiv;
2.9.2.3 – pentru a avertiza sau a penaliza un jucător (sau un antrenor al acestuia);
2.9.2.4 – deoarece condiţiile de joc sunt perturbate într-un mod care afectează rezultatele

jocului.

2.10 PUNCTUL

2.10.1 Dacă un joc nu se anulează („let”), un jucător va marca un punct:
2.10.1.1 – dacă adversarul greşeşte serviciul;
2.10.1.2 – dacă adversarul greşeşte întoarcerea;
2.10.1.3 – dacă, după ce a realizat un serviciu bun sau o întoarcere bună, mingea atinge

orice, în afară de ansamblul de fileu înainte de a fi lovită de adversar;
2.10.1.4 – dacă mingea depăşeşte linia sa de final fără să atingă terenul său, după ce a fost

lovită de adversar;
2.10.1.5 – dacă adversarul opreşte mingea;
2.10.1.6 – dacă adversarul loveşte mingea de două ori succesiv;
2.10.1.7 – dacă adversarul loveşte mingea cu o parte a paletei a cărei suprafaţă nu

respectă cerinţele 2.4.3, 2.4.4 şi 2.4.5;
2.10.1.8 – dacă adversarul sau orice poartă ori cară acesta mişcă suprafaţa de joc;
2.10.1.9 – dacă adversarul sau orice poartă ori cară acesta atinge ansamblul fileului;
2.10.1.10 – dacă mâna liberă a adversarului atinge suprafaţa de joc;
2.10.1.11 – dacă partenerul de dublu al adversarului loveşte mingea în afara secvenţelor

stabilite de primul care serveşte şi primul primitor;
2.10.1.12 – ca urmare a sistemului expeditiv (2.15.2).

2.11 UN SET

2.11.1 Un set este câştigat de jucătorul (sau perechea) care realizează primul (prima) 11
puncte, în afara cazului în care ambii jucători (perechi) au câte 10 puncte, când setul
va fi câştigat de primul jucător sau pereche care se distanţează la 2 puncte.

2.12 UN MECI

2.12.1 Un meci constă în „cel mai bun dintr-un anumit număr de seturi”.
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2.13 ORDINEA SERVICIULUI, A PRIMIRII ŞI FINALUL

2.13.1 Dreptul de a alege ordinea iniţială a serviciului, primirii şi a cazurilor speciale de final
se vor decide prin tragere la sorţi şi câştigătorul poate alege să servească, să
primească sau să înceapă cazurile speciale de terminare a jocului.

2.13.2 Când un jucător sau o pereche a ales să servească sau să primească întâi ori să
înceapă un caz special de final, celălalt jucător sau pereche va avea cealaltă opţiune.

2.13.3 După fiecare două puncte cuantificate, jucătorul (sau perechea) de la primire va
deveni jucătorul (sau perechea) de la serviciu şi aşa mai departe, până la sfârşitul
setului, în afara cazului în care amândoi jucătorii (sau perechea) obţin 10 puncte sau
sistemul expeditiv este în derulare, când secvenţele de serviciu şi primire vor fi la fel
dar fiecare jucător (sau echipă) va servi pentru un punct, pe rând.

2.13.4 În fiecare set din meciurile la dublu, perechea care are dreptul la serviciu prima oară
va alege care dintre ei o va face şi, în acelaşi timp, echipa de la primire va decide care
dintre ei va primi primul; în seturile următoare ale unui meci, după ce a fost ales primul
la serviciu, primul primitor va fi jucătorul care i-a servit acestuia în setul precedent.

2.13.5 În jocul de dublu, la fiecare schimbare a serviciului, ultimul primitor va deveni cel de la
serviciu şi partenerul ultimului de la serviciu va deveni primitor.

2.13.6 Jucătorul (sau perechea) care serveşte primul într-un set va primi primul în următorul
set al meciului şi, în ultimul set posibil al unui meci la dublu, perechea care va urma la
primire va schimba ordinea lor la primire când una dintre perechi va realiza 5 puncte.

2.13.7 Jucătorul (sau perechea) care începe un sfârşit de set va porni celălalt sfârşit din
meciul următor al setului şi în ultimul set posibil al meciului, jucătorii sau perechile vor
schimba finalurile când primul jucător sau pereche realizează 5 puncte.

2.14 NEREGULI ALE SERVICIULUI, PRIMIRII SAU FINALURILOR

2.14.1 Dacă un jucător serveşte sau primeşte în afara ordinii stabilite, jocul va fi întrerupt de
arbitru imediat ce greşeala a fost observată şi va continua respectându-se ordinea de
joc regulamentară.

2.14.2 Dacă jucătorii nu au schimbat la finalurile când trebuiau să o facă, jocul va fi întrerupt
de către arbitru imediat ce greşeala se descoperă şi se va continua de la scorul
realizat regulamentar.

2.14.3 În orice circumstanţă, toate punctele realizate înainte de descoperirea erorii vor fi
rejucate.

2.15 SISTEMUL EXPEDITIV

2.15.1 Exceptând cazul în care ambii jucători sau perechile au acumulat cel puţin 9 puncte,
sistemul expeditiv intră în vigoare dacă un set nu se termină după 10 minute sau mai
devreme la cererea ambilor jucători sau perechilor.

2.15.1.1. Dacă mingea este în joc când limita de timp este terminată, setul va fi întrerupt de
               către arbitru şi va continua cu serviciul jucătorului care servea în jocul întrerupt.
2.15.1.2. Dacă mingea nu este în joc când limita de timp este atinsă setul va continua cu
               serviciul jucătorului care a primit în ultimul joc.
2.15.2 După acea, fiecare jucător va servi pentru un punct pe rând până la finalul meciului şi

dacă primitorul sau perechea de la primire realizează 13 returnări corecte, primitorul
va primi un punct.

2.15.3 Odată introdus, sistemul expeditiv va rămâne activ până la finalul meciului.
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“CELE 10 PORUNCI” ÎN TENISUL DE MASĂ

1. Joacă orice stil doreşti. Nu lăsa pe alţii să-ţi dicteze ce stil să joci, dar ascultă sfaturile pentru a
progresa. Stilul tău poate fi o extensie a personalităţii tale. Cu cât jocul are mai multe stiluri, cu atât
este mai bogat. Adu ceva nou jocului.
Fi tu însuţi.
2. Joacă cu ce echipament doreşti, dar echipamentul nu trebuie să-ţi limiteze opţiunile tactice sau
loviturile. Foloseşte echipamentul pe care eşti capabil să-l mânuieşti. Cunoaşte cum se manevrează şi
alte tipuri de echipament.
Experimentul este cheia.
3. Dezvoltă tactici şi contra-tactici pentru a face faţă servelor, punctelor, meciurilor, echipamentului,
stilurilor, comportamentelor, tacticilor adversarilor. Gândeşte înainte, în timpul şi după joc.
Fi inteligent.
4. Respectă-i pe ceilalţi. Cere să fii respectat. Nu folosi tactici pentru a enerva, speria sau deranja
adversarul. Joacă dacă cineva te roagă să joci. Încearcă să te simţi bine şi lasă-i şi pe ceilalţi să se simtă
bine. Dă sfaturi când ţi se cer şi ajută-i pe ceilalţi jucători.
Fi blând şi prietenos.
5. Învaţă să câştigi. Învaţă să pierzi. Acceptă-ţi greşelile, limitele şi înfrângerile şi nu te plânge când
pierzi. Ai pierdut pentru că ai meritat să pierzi.
Fi modest.
6. Nu există noroc. Plasează loviturile şi vei avea parte de fileuri şi tuşuri. În loc să suspini când
adversarul are o lovitură cu fileul sau cu marginea mesei, învaţă să returnezi acele mingi.
Concentrează-te.
7. Îmbunătăţeşte-ţi stilul şi tehnica. Lucrând mai mult pentru îmbunătăţirea punctelor slabe îţi va fi mai
uşor să progresezi decât imbunătăţind punctele forte. Reţine că un adversar deştept îţi va valorifica
punctele slabe. Întâi decide ce să antrenezi, de ce şi cum, apoi antrenează.
Învaţă să te aduni.
8. Regulile şi echipamentul se vor schimba, deci anumite echipamente sau stiluri vor fi favorizate.Poţi
să le schimbi pe ale tale oricând. Poţi de asemenea să accepţi acele schimbări şi să joci cu un
dezavantaj. Stilurile mai puţin favorizate, sau chiar prejudiciate de reguli, pot totuşi învinge. Va fi mai
greu, doar.
Nu te văicări.
9. Nu există echipament inechitabil. Nici un stil nu e rău pentru sport. Nici un jucător nu e atlet mai
bun sau mai rău ca altul, şi bineînţeles că nu e îndreptăţit să judece pe alţii. Părăseşte sportul dacă
gândeşti altfel.
Nu fi nazist.
10. Singurele reguli pe care trebuie să le respecţi sunt regulile jocului. Acestea sunt singurele care îţi
spun cum trebuie jucat jocul. Citeşte-le, respectă toate regulile şi aplică-le. Încearcă să foloseşti
regulile în avantajul tău.
Păstrează-te în limitele regulamentului.


