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REGULAMENT 
  

1. Organizatori: BUTTERFLY ROMÂNIA 
AMATUR ROMÂNIA 

WWW.TENISDEMASA.RO 
CLUBUL SPORTIV TT CONCEPT ADIAL TG. MUREŞ 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MUREŞ 

  

2. Locul de 
desfăşurare: 

SALA POLIVALENTĂ TG.MUREŞ 
Tg. Mureş, Aleea Parcul Sportivilor, nr. 1 

Jud. Mureş 

  

3. Probe de 
concurs: 

ECHIPE 

  

4. Program: 24-Iulie-2021 (Grupe) 
25-Iulie-2021 (Eliminatorii) 

  

5. Echipament: Nr. mese: 18 de concurs + 2 de incalzire 
Mingi: BUTTERFLY THREE-STAR BALLS R40+ 

Pardoseala: Parchet 

  

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 2020. Clasamentul separat cu componenţa echipelor 
care se califică la această competiţie va fi publicat lunar sub numele de “Road to Mureş…”. 
6.3. Fiecare echipă participantă are dreptul de a înscrie și o rezervă, care va avea drept de 
joc atât în partidele de simplu (în categoria în care se află), cât și în partidele de dublu. 
6.4. 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. 
6.5. 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. 
6.6. Dacă la data limită de ȋnscriere ȋn competiţie (15-Iulie-2021) 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 2020. 
6.7. Județele care sunt în imposibilitatea, din diferite motive, de a înscrie o echipă formată 
din minim 4 jucători, și care să respecte regulile stipulate la punctele 6.2, 6.4 si 6.5, nu vor 
avea drept de participare. 

  

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”. In cazul in care sunt inscrise doua sau mai multe echipe din acelasi judet 
acestea vor fi repartizate in grupe diferite. Datorita faptului ca, in clipa de fata sunt 8 zone 
geografice si doar 7 grupe pot fi alcatuite, se va incerca, atat cat este posibil, evitarea 
situatiilor in care doua sau mai multe echipe din aceeasi zona geografica (asa cum este ea 
definita in Regulamentul Amatur Romania) sa joace in cadrul aceleiasi grupe. 
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8.1.2. O partidă ȋntre două echipe va avea 4 jocuri de simplu: Elite vs. Elite, Open vs. Open, 
Avansaţi vs. Avansaţi, Începător vs. Începător, rezultatele finale posibile putand fi 4:0, 3:1 
sau 2:2. 
8.1.3. În clasamentul grupelor victoria se punctează cu 2 puncte, egalul cu 1 punct iar 
infrangerea cu 0 puncte. 
8.1.4. După disputarea tuturor partidelor dintr-o grupă clasamentul final al grupei se va face 
ţinându-se cont de punctele acumulate.  
8.1.4.1 În cazul în care în clasament vor figura două echipe cu același număr de puncte 
obținute, departajarea lor va fi dată de rezultatul jocului direct dintre acestea. În caz de 
egalitate (2:2) în meciul direct, departajarea se va face în ordine, după cum urmează: 
- setaverajul (diferența dintre seturile câștigate și seturile pierdute) înregistrat în meciul direct; 
- punctaverajul (diferența dintre punctele câștigate de jucători și cele pierdute) din partida 
directă; 
- echipa cu cele mai multe meciuri (pe echipe) câștigate în cadrul grupei; 
- setaverajul total (numărul seturilor câștigate în toate partidele din grupă minus numărul 
seturilor pierdute în toate partidele din grupă) obținut de cele două echipe; 
- punctaverajul total (diferența dintre numărul total de puncte câștigate de jucătorii echipelor 
în toate meciurile jucate din grupă și numărul total de puncte pierdute de jucătorii echipelor în 
toate meciurile jucate în cadrul grupei) obținut în cadrul grupei de fiecare dintre cele două 
echipe. 
8.1.4.2. Dacă după disputarea tuturor jocurilor dintr-o grupă, mai mult de doua echipe vor 
avea număr egal de puncte obținute, atunci departajarea acestora se va face în baza unui 
clasament separat întocmit doar cu rezultatele dintre echipele aflate în cauză. În cazul în 
care egalitatea între echipele aflate în cauză persistă, departajarea se va face în ordinea 
regulilor scrise la punctul 8.1.4.1.. 
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. 
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 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. Atât jocurile de simplu cât şi cele de dublu se vor disputa ȋn sistemul “cel 
mai bun din 5 seturi”. 

  

9. Cupe și medalii 9.1. Câştigătoarea tabloului “Eliminatorii 1-28” va fi câştigătoarea 2021 BUTTERFLY 
Romanian Table Tennis Team Cup. 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 tuturor echipelor participante la 2021 BUTTERFLY Romanian Table Tennis 
Team Cup vor primi diplome de participare. 
9.5. Echipa câștigătoare a 2021 BUTTERFLY Romanian Table Tennis Team Cup va avea 
dreptul să organizeze, în județul din care provine, ediția 2022 BUTTERFLY Romanian Table 
Tennis Team Cup. 

  

10. Premii 10.1. Componenții echipei câștigătoare a concursului 2021 BUTTERFLY Romanian Table 
Tennis Team Cup vor primi vouchere în valoare totală de 4.000 lei (1.000 lei / jucător). 
10.2. Jucătorii finalistei ediției din acest an a 2021 BUTTERFLY Romanian Table Tennis 
Team Cup vor primi vouchere în valoare totală de 2.000 lei (500 lei / jucător). 
10.3. Componenții celor două echipe eliminate în semifinalele tabloului “Eliminatorii 1-28” vor 
fi recompensați cu vouchere în valoare totală de 2.400 lei (300 lei / jucător). 
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10.4. Voucherele vor putea fi folosite pentru achiziționarea de echipamente pentru tenis de 
masă de la BUTTERFLY România. 

  

11. Tombolă 11.1 “1 din 42” – Începători – O pereche de fețe de paletă BUTTERFLY Roundell 
11.2 “1 din 42” – Avansaţi – O pereche de fețe de paletă BUTTERFLY Rozena 
11.3 “1 din 42” – Open – O pereche de fețe de paletă BUTTERFLY Tenergy 05 
11.4 “1 din 42” – Elite – O pereche de fețe de paletă BUTTERFLY Dignics 09C 

  

12. Reglementări 
sanitare 

12.1. Accesul tuturor participanților la 2021 BUTTERFLY Romanian Table Tennis Team Cup 
(personal administrativ, jucători, spectatori etc) în sala de sport se va face doar dacă este 
îndeplinită cel puțin una dintre următoarele variante: 
12.1.1. Dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care a trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare; 
12.1.2. Dovada unui test PCR negativ efectuat cu cel mult 72h înainte de începerea 
competiției; 
12.1.3. Dovada unui test antigen (test rapid) negativ efectuat cu cel mult 48h înainte de 
începerea  competiției; 
12.1.4. Dovada că a trecut prin boală în ultimele 6 luni, dar nu mai devreme de 14 zile de la 
vindecare. 

  

13. Alte informaţii 13.1. 2021 BUTTERFLY Romanian Table Tennis Team Cup se desfăşoară respectând 
regulamentele jocului de tenis de masă şi cel al Amatur România. 

 

 


