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@butterflyttofficial 

 
Succesul are un nume 

 

In data de 19 decembrie 1950, Hikosuke Tamasu a infiintat Tamasu Co Ltd in micutul oras 
japonez Yanai City. Acesta a fost inceputul povestii unei companii unice in istoria tenisului 
de masa. 
Fondatorul companiei Tamasu era la acea vreme un renumit jucator international al 
Japoniei. Si-a indeplinit visul vietii cand, acum mai bine de o jumatate de secol, si-a 
transformat pasiunea in profesie. La vremea aceea nu si-a imaginat ca va face din Butterfly 
cel mai renumit brand de tenis de masa din lume. 

Sustinem individualitatea 
 

Creativitatea, durabilitatea si cunostintele tehnice profunde inseamna succes. Tot timpul 
Butterfly a fost in cautarea de noi posibilitati de optimizare a tehnicilor prin crearea de noi 
materiale de joc. “Fiecare jucator este diferit. Fiecare are puncte forte si slabiciuni. Prin 
adaptarea materialelor de joc pentru fiecare jucator in parte imi doresc sa ajut jucatorii inca 
de la inceputul carierei acestora”; asa descrie Hikosuke Tamasu filosofia companiei 
Butterfly. 
Recunoasterea a venit in anii 1960 si 1962, cand au fost lansate fetele de paleta Butterfly 
ALLROUND D 13 si Butterfly TEMPEST D 13. Totusi, cel mai mare succes a fost lansarea 
fetelor SRIVER in anul 1967, care sunt unele dintre cele mai folosite fete de paleta de pe 
planeta. Odata cu lansarea fetelor BRYCE in anul 2000, o noua generatie de fete a devenit 
foarte populara. Tehnologia High Tension a fost implemetata pentru prima data la aceasta 
generatie de fete. Mai mult, aceste fete au castigat peste 30 de campionate mondiale, fiind 
imbunatatite constant pentru a face fata cu brio schimbarilor din jocul de tenis de masa. 
In anul 2008, Butterfly a lansat pe piata una dintre cele mai populare fete de paleta care au 
existat, fetele TENERGY si, o data cu ele, o noua tehnologie: Spring Sponge. 
Anul 2019 aduce cu el lansarea tehnologiei de ultima generatie Spring Sponge X, tehnologie 
folosita la crearea fetelor de paleta Butterfly DIGNICS 05. 

Propriul Centru de Cercetare 
 

Incepand cu anul 1983 Butterfly are propriul sau centru de antrenamente si cercetare in 
Tokyo, centru in care renumiti oameni de stiinta colaboreaza cu jucatorii profesionisti si cu 
antrenori cunoscuti pentru a dezvolta tehnologiile de fabricare ale fetelor si lemnelor de 
paleta. De multi ani incoace, lemnele si fetele de paleta produse de Butterfly sunt folosite 
de mai bine de jumatate dintre participantii la Campionatele Mondiale sau Campionatele 
Europene. 
Noul Centru Tehnic Butterfly a fost inaugurat in Tokorazawa in aprilie 2006. Aici, 
cercetatorii au posibilitatea de a lucra in conditii ideale si folosesc cele mai noi tehnologii. 
Cauciucurile si buretii sunt modificate pentru nevoile specifice fiecarei piete de desfacere si 
noi inovatii sunt introduse. 

53,2 % 
 
 
 

53,2 % dintre participantii la Campionatele Mondiale de Tenis de Masa desfasurata in 
primavara acestui an la Budapesta (Ungaria) au folosit fetele de paleta BUTTERFLY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,6 % 56,6 % dintre participantii la Campionatele Mondiale de Tenis de Masa desfasurata in 
primavara acestui an la Budapesta (Ungaria) au folosit lemnele de paleta BUTTERFLY. 
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@butterflyromania 

 
 SC PROSOFT MANAGEMENT SRL este o societate comerciala cu capital 

privat romanesc care a fost infiintata la sfarsitul anului 2006. 
 
Incepand cu data de 1 iulie 2007 am inceput sa comercializam produsele 
BUTTERFLY, prin intermediul magazinului nostru online www.tt-shop.ro. 
 
Din data de 1 iulie 2010 am devenit distribuitorul unic si oficial al 
produselor BUTTERFLY in ROMANIA. 

 
La inceputul anului 2016 am deschis magazinul Butterfly Store 
Bucuresti, magazin care functioneaza si acum in Bucuresti, Soseaua 

Oltenitei, nr. 105 (incinta Intec SA). 
 
Serviciile oferite de BUTTERFLY ROMANIA sunt: 

 
* intreaga gama de produse Butterfly; 
* asamblarea gratuita a paletelor; 
* oferte speciale la imbracaminte pentru cluburi; 
* asistenta in alegerea unei palete; 
* posibilitatea de a comanda produsele Butterfly 24 de ore pe zi; 
* siguranta achizitionarii de produse Butterfly originale. 
 

  
O alta latura a activitatii noastre este aceea de a observa, promova si 
sustine tinerele talente din tenisul de masa romanesc. 
 
Asa am ajuns sa colaboram cu multipla campioana europeana si mondiala 
Adina DIACONU, campionul european Rares SIPOS, campionul european 
Darius MOVILEANU, campioana europeana Elena ZAHARIA sau 
vicecampionul european Iulian CHIRITA. 
 

  
De asemenea, extrem de importanta pentru noi este miscarea Amatur 
Romania, alaturi de care am fost inca de la inceputurile sale. Colaborarea 
noastra cu circuitul Amatur a parcurs mai multe etape: de la tricouri 
acordate la Turneele finale si pana la organizarea de competitii de tenis de 
masa destinate amatorilor. 
 
In ultimii 3 ani, de cand Amatur Romania s-a implicat in mod direct in 
organizarea Zilei Mondiale a tenisului de masa (World Table Tennis Day), 
BUTTERFLY ROMANIA a asigurat mingile de concurs pentru fiecare 

editie in parte, punand la dispozitia participantilor cele mai selectionate 
mingi produse de Butterfly. 
 

 Pe langa sustinerea celor mai buni jucatori de tenis de masa din Romania, 
BUTTERFLY ROMANIA are colaborari cu cele mai bune cluburi de tenis 

de masa din tara: CS PRISTAVU CAMPULUNG – club care in ultimii ani a 
incheiat intotdeauna in top, CSM BISTRITA – club si Centru Olimpic care 
an de an are rezultate foarte bune, CSM CLUJ-NAPOCA, CSM BUZAU, 
CS Topstar Constanta etc. 
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@amatur_romania 

 
 Circuitul AMATUR ROMANIA este alcatuit dintr-un lant de turnee de tenis 

de masa, organizate in mai multe localitati ale tarii si pe mai multe nivele 
de reprezentare - locale, zonale si nationale - incheindu-se cu un Turneu 
Final. 

Circuitul urmareste atragerea iubitorilor tenisului de masa, simpli pasionati 
sau fosti sportivi de performanta, care doresc sa-l practice in mod 
organizat, la nivel local sau national. 

www.amatur.ro 

 2006 

Turnee organizate: 7 A, 1 A+, 22 B 
Jucători activi: 287 
Campion Amatur: BODEANU Mihai 
(Bucureşti) 
 
2008 

Turnee organizate: 30 A, 3 A+, 35 B 
Jucători activi: 957 
Campion Amatur: TOTH Laszlo 
(Cluj-Napoca) 
 
2010 

Turnee organizate: 32 A, 4 A+, 67 B 
Jucători activi: 1.874 
Campion Amatur: CIOBANU Alex 
(Bucureşti) 
 
 
2012 

Turnee organizate: 46 A, 5 A+, 130 
B 
Jucători activi: 2.710 
Campion Amatur: ROMAN Iulian 
(Braşov) 
 
2014 

Turnee organizate: 66 A, 5 A+, 102 
B 
Jucători activi: 2.606 
Campion Amatur: LUNGU Cosmin  
(Bucureşti) 
 
2016 

Turnee organizate: 94 A, 13 A+, 
111 B 
Jucători activi: 3.187 
Campion Amatur: LUKASZ Klimas 
(Ploieşti) 
 
2018 

Turnee organizate: 100 A, 13 A+, 
235 B 
Jucători activi: 4.122 
Campion Amatur: PETRESCU Liviu 
(Piteşti) 

2007 

Turnee organizate: 17 A, 3 A+, 16 B 
Jucători activi: 470 
Campion Amatur: TOTH Laszlo 
(Cluj-Napoca) 
 
2009 

Turnee organizate: 25 A, 3 A+, 42 B 
Jucători activi: 1.221 
Campion Amatur: RUSU Cristian 
(Bucureşti) 
 
2011 

Turnee organizate: 39 A, 4 A+, 109 
B 
Jucători activi: 2.392 
Campion Amatur: RUSU Cristian 
(Bucureşti) 
 
2013 

Turnee organizate: 56 A, 5 A+, 136 
B 
Jucători activi: 3.129 
Campion Amatur: STEREA Viorel 
(Constanţa) 
 
2015 

Turnee organizate: 82 A, 13 A+, 
118 B 
Jucători activi: 3.168 
Campion Amatur: ROMAN Iulian 
(Braşov) 
 
2017 

Turnee organizate: 95 A, 13 A+, 
207 B 
Jucători activi: 4.009 
Campion Amatur: LUKASZ Klimas 
(Ploieşti) 
 
2019 

 

02.11.2019 
TARGU JIU 
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#tenisdemasa.ro 

 
 Forumul Comunitatii pasionatilor de tenis de masa, www.tenisdemasa.ro, 

“s-a nascut” in data de 5 iunie 2005, la initiativa lui Valentin R. 
 
Cei peste 9.000 de membri ai forumului au deschis aproape 20.000 de 
subiecte care insumeaza peste 450.000 de postari cu si despre tenis de 
masa. 
 
Pana la sfarsitul anului 2019 www.tenisdemasa.ro va fi actualizat cu ultima 
si cea mai moderna versiune de forumuri. 
 

   

   

   

   

#Like&Share 
  

Tenisul de masa este unul dintre cele mai populare sporturi de pe planeta. 
Din pacate, posturile de televiziune si radio sau ziarele de specialitate 
promoveaza acest sport mult prea putin, desi, Romania are rezultate foarte 
bune atat la nivel de seniori, si mai ales in randul juniorilor si cadetilor. 
 
Cu ce putem noi, iubitorii de tenis de masa, ajuta ? 
 
Este extrem de simplu si nu costa nimic: Like & Share la tot ce este 
stire/postare care implica sportul nostru! 
 
Comunitatea iubitorilor de tenis de masa, cu cei peste 9.000 de membri ai 
forumului, poate ajuta la promovarea atat a performantelor obtinute de 
sportivii romani cat si a actiunilor/turneelor organizate de Amatur Romania. 
 

  
 
Butterfly 

Website: www.butterfly.tt 
Facebook: Butterfly Table Tennis 
Instagram: @butterflyttofficial 
YouTube: TamasuBUTTERFLY 
 
Butterfly Romania 

Website: www.tt-shop.ro 
Facebook:: TT-Shop (@ButterflyRomania) 
Instagram: @butterflyromania 
YouTube: WR10 
 
Amatur Romania 

Website: www.amatur.ro 
Facebook: AmaTur Romania 
Instagram: @amatur_romania 
 
Forum Tenis de Masa 

www.tenisdemasa.ro 
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#ButterflyProTeam 

 
Dragoş BUJOR 

 

Club: CSA Steaua Bucureşti 
 
Lemn: Butterfly Zhang Jike Super ZLC 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Argint la Top 16 Minimes 2017 
 
 
Clasament mondial U15: 
72 (August 2019) 

Iulian CHIRIŢĂ Club: CS Pristavu Campulung 
 
Lemn: Butterfly Viscaria 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Campion European Juniori 2019 
 
 
Clasament mondial U15: 
8 (August 2019) 

Adrian CRIŞAN Club: CSM Bistrita 
 
Lemn: Butterfly Liu Shiwen 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Locul 5 la JO Londra 2012 
Bronz CE Seniori 2005,2007,2009,2011,2012 
Campion European Juniori 1997 
Clasament mondial: 
10 (Ianuarie 2006) 

Adina DIACONU Club: CSM Slatina 
 
Lemn: Butterfly Timo Boll ALC 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Campioana Europeana U21 2019 
Campioana Mondiala Juniori 2016 
Campioana Europeana Juniori 2012-2015 
Clasament mondial: 
72 (Februarie 2017) 

Daniela DODEAN-MONTEIRO Club: CSM Arad 
 
Lemn: Butterfly Schlager Carbon 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Campioana Europeana Senioare 2017 
Campioana Europeana Senioare 2016 
Campioana Europeana Senioare 2012 
Clasament mondial: 
19 (Mai 2010) 

Darius MOVILEANU Club: CSA Steaua Bucureşti 
 
Lemn: Butterfly Zhang Jike Super ZLC 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 Hard 
BH: Butterfly Dignics 05 

Palmares: 
Campion European Cadeti 2019 
Argint la CE cadeti 2018 
 
Clasament mondial U15: 
3 (August 2019) 

Elizabeta SAMARA Club: CSA Steaua Bucureşti 
 
Lemn: Butterfly Korbel SK7 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Campioana Europeana Senioare 2017 
Campioana Europeana Senioare 2015 
Campioana Europeana Senioare 2012 
Clasament mondial: 
13 (Septembrie 2014) 

Hunor SZÖCS Club: CSA Steaua Bucureşti 
 
Lemn: Butterfly Viscaria 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 Hard 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Campion European Juniori 2010 
Campion European Cadeti 2007 
 
Clasament mondial: 
62 (Martie 2018) 

Rareş ŞIPOŞ Club: CSM Cluj-Napoca 
 
Lemn: Butterfly Timo Boll ALC 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 05 Hard 
BH: Butterfly Tenergy 05 

Palmares: 
Bronz la CE U21 2019 
Campion European Cadeti 2014 
 
Clasament mondial: 
157 (Mai 2019) 

Elena ZAHARIA Club: CS Farul Constanta 
 
Lemn: Butterfly Korbel SK7 
Feţe: 
FH: Butterfly Tenergy 80 
BH: Butterfly Tenergy 80 

Palmares: 
Campioana Europeana Cadeti 2019 
Campioana Europeana Cadeti 2018 
 
Clasament mondial U15: 
3 (August 2019) 
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#2019RouCup 
  

1. Organizatori: BUTTERFLY ROMÂNIA 
AMATUR ROMÂNIA 

WWW.TENISDEMASA.RO 

  

2. Locul de 
desfăşurare: 

SALA DE TENIS DE MASĂ “GHEORGHE BOZGA” 
Bistriţa, str. Parcului, nr. 1 

Jud. Bistriţa-Năsăud 

  

3. Probe de 
concurs: 

ECHIPE 

  

4. Program: 31-Aug-2019 (Grupe+Eliminatorii) 

  

5. Echipament: Nr. mese: 16 
Mingi: BUTTERFLY THREE-STAR BALLS S40+ 

Pardoseala: Taraflex (roşu) 

  

6. Participanţi: 6.1. 42 de echipe reprezentând cele 41 de judeţe ale României + Municipiul 
Bucureşti. 
6.2. Fiecare echipă va fi formată din 4 (patru) jucători, cel mai bine clasat jucător 
al judeţului din fiecare categorie valorică (Elite/Open/Avansaţi/Începători) din 
clasamentul Amatur România publicat la data de 01 august 2019. Clasamentul 
separat cu componenţa echipelor care se califică la această competiţie va fi 
publicat lunar sub numele de “Road to Bistriţa”. 
6.3. Dacă un judeţ nu are reprezentant la o categorie valorică, atunci va fi ȋnscris 
un jucător din categoria valorică inferioară acesteia respectându-se locul ȋn 
clasamentul Amatur România. 
6.4. În cazul ȋn care un jucător eligibil să participe ȋn echipa judeţului din care 
face parte nu poate participa la această competiţie, locul său revine automat 
următorului jucător, din acelaşi judeţ, ȋn clasamentul Amatur România. 
6.5. Dacă la data limită de ȋnscriere ȋn competiţie (15-Aug-2019) nu sunt ȋnscrise 
toate cele 42 de echipe, vor avea drept de participare echipele formate urmând 
aceleaşi reguli de la punctele 6.1-6.4 ȋn ordinea clasamentului jucătorilor din 
categoria “Elite” actualizat după publicarea clasamentului Amatur din data de 01 
august 2019. 

  

7. Favoriţi: Stabilirea favoriţilor se face prin ȋnsumarea mediilor ponderate (MP) ale 
componenţilor echipei. În caz de egalitate de puncte departajarea echipelor se va 
face ţinându-se cont de poziţia cea mai bună pe care o ocupă primul jucător al 
fiecărei echipe ȋn clasamentul general Amatur. 

  

8. Sistem de joc: 8.1. Grupe 
8.1.1. Cele 42 de echipe vor fi repartizate ȋn 7 grupe a câte 6 echipe fiecare 
respectându-se “regula şarpelui”. 
8.1.2. O partidă ȋntre două echipe va avea 4 jocuri: Elite vs. Elite, Open vs. Open, 
Avansaţi vs. Avansaţi, Începător vs. Începător. Jocurile se desfăşoară după 
sistemul “cel mai bun din 5 seturi”. 
8.1.3. În clasamentul grupelor victoria se punctează cu 2 puncte, egalul cu 1 
punct, ȋnfrangerea cu 0 puncte. 
8.1.4. După disputarea tuturor partidelor dintr-o grupă clasamentul final al grupei 
se va face ţinându-se cont (ȋn ordine) de: punctele acumulate, meci-averaj 
(diferenţa dintre meciurile câştigate şi cele pierdute), cele mai multe meciuri 
câştigate, setaveraj (diferenţa dintre seturile câştigate şi seturile pierdute), cele 
mai multe seturi câştigate, punctaveraj (diferenţa dintre totalul punctelor câştigate 
şi cele pierdute), cele mai multe puncte câştigate.. 
8.1.5. Ocupantele locurilor 1-4 din fiecare grupă se vor califica ȋn “Eliminatorii 1-
28”, locul 1 din Grupele A, B, C şi D urmând să aibă “BYE” ȋn runda primilor 32. 
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8.1.6. Ocupantele locurilor 5-6 din fiecare grupă se vor califica ȋn “Eliminatorii 29-
42”, locul 5 din Grupele A şi B urmând să aibă “BYE” ȋn optimile de finală (primii 
16). 
 
8.2. Eliminatorii 
8.2.1. Vor fi 2 tablouri eliminatorii distincte. 
8.2.2. Partidele dintre două echipe ȋn fazele eliminatorii se vor disputa până când 
o echipă ajunge prima la 3 ȋn următoarea ordine a jocurilor: Elite vs. Elite, Open 
vs. Open, Avansaţi vs. Avansaţi, Începători vs. Începători. În cazul ȋn care după 
disputarea celor 4 jocuri de simplu, scorul este de 2:2, se va juca un joc decisiv 
de dublu, perechile putând fi formate dintr-un jucător de la Elite/Open şi unul de 
la Avansaţi/Începători, stabilirea acestora putand fi facuta prin tragere la sorti 
pentru fiecare partida in parte. Atât jocurile de simplu cât şi cele de dublu se vor 
disputa ȋn sistemul “cel mai bun din 5 seturi”. 

  

9. Premii 9.1. Câştigătoarea tabloului “Eliminatorii 1-28” va fi câştigătoarea BUTTERFLY 
Romanian Table Tennis Team Cup 2019. Echipa câştigătoare va fi premiată cu 
trofeul competiţiei pe care are dreptul să-l găzduiască până la următoarea ediţie 
a acestui concurs. Componenţii echipei câştigătoare vor primi câte o replică a 
trofeului, medalii şi diplome. 
9.2. Jucătorii echipei care a pierdut finala tabloului “Eliminatorii 1-28” vor primi 
cupe, medalii şi diplome. 
9.3. Componenţii echipelor eliminate ȋn semifinalele tabloului “Eliminatorii 1-28” 
vor fi recompensaţi cu cupe, medalii şi diplome. 
9.4. Componenţii echipelor clasate la final ȋntre locurile 5 şi 42 vor primi diplome 
de participare. 
9.5. Toti participantii la BUTTERFLY Romanian Table Tennis Team Cup 2019 vor 
primi cate un tricou BUTTERFLY cu insemnele Amatur Romania si 
www.tenisdemasa.ro. 

  

10. Tombolă 10.1 “1 din 42” – Începători 
Pe durata desfăşurării competiţiei va avea loc o tombolă al cărei premiu este un 
lemn Butterfly Mazunov semnat de starul Butterfly Adrian CRIŞAN (ROU). 
Participanţii la această tombolă sunt cei 42 de jucători ȋncepători ȋnscrişi în cele 
42 de echipe. 
10.2 “1 din 42” – Avansaţi 
Pe durata desfăşurării competiţiei va avea loc o tombolă al cărei premiu este un 
lemn Butterfly Freitas ALC semnat de starul Butterfly Marcos FREITAS (POR). 
Participanţii la această tombolă sunt cei 42 de jucători avansaţi ȋnscrişi în cele 42 
de echipe. 
10.3 “1 din 42” – Open 
Pe durata desfăşurării competiţiei va avea loc o tombolă al cărei premiu este un 
lemn Butterfly Apolonia ZLC semnat de starul Butterfly Tiago APOLONIA (POR). 
Participanţii la această tombolă sunt cei 42 de jucători din categoria “Open” 
ȋnscrişi în cele 42 de echipe. 
10.3 “1 din 42” – Elite 
Pe durata desfăşurării competiţiei va avea loc o tombolă al cărei premiu este un 
lemn Butterfly Timo Boll ALC semnat de starul Butterfly Timo BOLL (GER). 
Participanţii la această tombolă sunt cei 42 de jucători din categoria “Elite” ȋnscrişi 
în cele 42 de echipe. 

  

11. Alte informaţii 10.1. BUTTERFLY Romanian Table Tennis Team Cup se desfăşoară 
respectând regulamentele jocului de tenis de masă şi cel al Amatur 
România. 
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#1din42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Premii tombola „1 din 42”: 
Incepatori – Butterfly Mazunov semnat de Adrian CRISAN (ROU) 
Avansati – Butterfly Freitas ALC semnat de Marcos FREITAS (POR) 
Open – Butterfly Apolonia ZLC semnat de Tiago APOLONIA (POR) 
Elite – Butterfly Timo Boll ALC semnat de Timo BOLL (GER) 
 
Tragerile la sorti pentru tombolele „1 din 42” vor avea loc inainte de 
startul partidelor din fazele „Eliminatorii”. 
 

 

 


