
REGULAMENT CAMPIONAT NATIONAL ECHIPE SENIORI                    

                                           MASCULIN SI FEMININ  
 

                    CAP 1 SCOP 
      ART. 1) 

1.1.1. Desemnarea echipelor campioane ale Romaniei la categoria seniori, masculin si  feminin. 

1.1.2. Criteriu de selectie pentru loturile nationale de seniori si de senioare 

1.1.3. Asigurarea unei activitati organizate pentru cele mai bune echipe de tenis de masa     

                                    prin angrenarea lor intr-o competitie oficiala de amploare si durata. 

 

                        CAP. 2 ORGANIZARE 
      ART. 1) Campionatul national echipe seniori masculin si feminin este organizat de FRTM  prin Comisia Centrala   

                    de Competitii in colaborare cu DJTS si cluburile sportive .Schimbarea   datelor de desfasurare ale  

                     meciurilor din campionate va fi aprobata de Comisia  centrala competitii a FRTM in urma unor motive  

                     bine intemeiate si va fi adusa din   timp la cunostinta cluburilor sportive interesate.  

      ART. 2) Campionatul national  echipe seniori masculin si feminin este organizat pe 3 categorii valorice : 

                             - Superliga 

                             - Divizia A 

                             - Divizia B 

      ART 3) Superliga se va juca sistem etape saptamanale tur - retur 

              Divizia A si divizia B se va  juca sistem turneu tur-retur cu intalniri semifinale tur – retur si intalniri finale tur-retur. 

      ART. 4) Organizatorii au datoria sa asigure:       

                              1. Pregatirea salii, pentru ca in spatiul de joc sa nu poata avea acces decat sportivii,  antrenorii, 

                                   arbitrii si oficialii FRTM  

                              2. Prezentarea pe site-ul FRTM a  informatiilor referitoare la competitie : 

                                      - data si ora competitiei, adresa salii 

                                      - posibilitati de cazare, masa, transport local;  

                                    - progamul competitiei,  ora si locul unde se tine  sedinta de validare. 

       ART. 5  Organizatorul competitiilor sportive oficiale are obligatia sa asigure, in timpul  competitiei, cel putin o    

                    echipa de prim ajutor calificat, care utilizeaza ambulante tip B, conform standardelor si normelor  

                    nationale si europene in vigoare. Cheltuielile prezentei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate 

                    de catre organizatori. In cazul  nerespectarii obligatiilor aferente din acest articol, la  etapele de  

                    Superliga si la meciurile semifinale si finale din Superliga  Div A si Div B echipa gazda va pierde 

                    meciul .In cazul turneelor tur-retur dela Div a si Div B competitia nu se poate desfasura 

 

 

        ART. 6) Dupa inscrierea echipei, lotul de jucatori mai  poate fi modificat sau completat in scris la FRTM  

                      doar dupa perioada de transfer din luna decembrie. 

 

                           CAP. 3 CONDITII DE PARTICIPARE         

       ART. 1)  

                              1 Un club sportiv poate participa la Campionatul National Seniori Superliga doar cu o echipa 

                                  iar la div.A  si div. B cu mai multe echipe impartite in toate seriile 

                              2 Inscrierea se  face prin fax sau e-mail la FRTM pana la termenul limita care va fi anuntat pe site-ul    

                                   FRTM. Dupa acest termen se va plati o taxa de penalizare in valoare de 500 lei /echipa.  

                              3.   Echipele sunt obligate la plata taxei de inscriere inainte de inceperea concursului.  

                                    Aceasta taxa se pierde daca   echipa nu se prezinta, cu exceptia cazurilor temeinic motivate 

                                    prin inscrisuri care dovedesc deces in familia unui component al echipei,  imposibilitatea de  

                                    prezentare din motive medicale, caz de forta majora asa cum e definit de legislatia in vigoare. 

                              4.   Echipele inscrise si validate in competitiile interne au obligatia de a juca  toate fazele fiecarui  

                                    concurs in parte, cu exceptia cazurilor de forta majora,  accidentare dovedita cu adeverinta  

                                    medicala, calamitati etc. In caz contrar sanctiunea  este de 1000 lei/echipa . 

                              5.   Cluburile au obligatia sa inscrie in competitiile interne atat sportivii, cat si antrenorii  

                                    care urmeaza sa faca deplasarea si care vor fi validati inainte de inceperea competitiei.                                        

                              6    Sportivii nu pot fi asistati la masa de joc decat de un antrenor inscris sivalidat, de catre un   

                                    alt coleg inscris si validat sau o alta persoana autorizata de  clubul respectiv si validata. In caz  

                                    contrar, arbitrul va aplica regulamentul prin  scoaterea de la masa de joc a persoanei in culpa.  

      ART. 2  

                              1.  Sportivii straini care joaca in campionatele nationale ale Romaniei la toate  categoriile de       



                                   varsta au dreptul sa joace in maximum doua campionate, dintre care  unul e obligatoriu sa fie  

                                   cel al Romaniei. Taxa de transfer pentru jucatorii straini este aceeasi ca si pentru jucatorii  

                                   romani, adica 500 euro daca sportivul este clasat in ierarhia mondiala intre locurile 1-200  

                                   inclusiv, respectiv 250 euro daca sportivul este situat mai jos de locul 200. 

                              2. Cluburile/sportivii  trebuie sa declare pe proprie raspundere, inainte de inceperea sezonului,  in 

                                  cate  campionate/cluburi evolueaza in proba pe echipe  

                              3 .Daca un  sportiv joaca si intr-un al doilea campionat/club pe echipe, in afara de cel din 

                                   Romania, va plati o taxa anuala de 250 euro/500 euro (taxa pentru al doilea  campionat).    

                                   Taxa nu se cumuleaza cu taxa de transfer, daca aceasta din urma a fost platita.  

                               4 Taxa de transfer anuala este valabila si pentru sportivii care se transfera de la un club la altul    

                                   instrainatate. Ea se va plati pana la inceputul Superligii, Diviziei A, Diviziei B. 

                              5.In cazul in care un sportiv ascunde faptul ca evolueaza si intr-un al doilea campionat  pe echipe  

                                in afara de cel din Romania, taxa pentru al doilea  campionat se dubleaza de la 250 euro la 500     

                                euro (pentru sportivii clasati dupa locul  200 mondial)respectiv de la 500 euro la 1000 euro                 

                                (pentru sportivii clasati intre locurile 1-200 inclusiv).  

      ART. 3     Nu sunt considerate campionate nationale pe echipe oficiale turneele private la care  

                        participa sportivii cand sunt invitati.  

      ART. 4      Lotul unei echipe va fi format din   maximum 10 sportivi , viza platindu-se pentru toti  cei inscrisi   

                        conform categoriei   (Superliga , Div A , Div B). Pentru a putea participa  la fazele superioare ( intilniri  

                       semifinale si finale ), sportivii au obligatia de a fi  prezenti la minim 50 la suta din meciurile  disputate.  

      ART. 5     Sportivii trebuie sa aiba carnet de legitimare eliberat de FRTM. La eliberarea carnetului de legitimare  

                       viza medicala este valabila timp de sase luni, ulterior viza este valabila timp de sase luni de la  

                        efectuarea  controlului medical . La turneele tur si retur din Div A si Div B carnetele de legitimare vor  

                       fi prezentate  comisiei de validare a FRTM. La celelalte intalniri (Superliga si intilniri semifinale si  

                      finale) carnetele  vor fi prezentate observatorului federal.  

      ART. 6 In cazul in care: 

1.1.1. in turneul tur sau in cel retur o echipa nu prezinta carnetele de legitimare la sedinta de validare nu 

va fi admisa in concurs  

1.1.2. in turneul tur sau  in cel retur o echipa nu se prezinta la un meci va pierde meciul prin 

                               neprezentare. Daca situatia se repeta si la al doilea meci, echipa va fi exclusa din  

                              campionat. O echipa aflata    intr-una dintre aceste situatii nu va avea drept de participare  

                              la Concursul de calificare Div.   B timp de doi ani.  

                        3.   in meciurile semifinale si finale o echipa nu prezinta legitimatiile la intocmirea foii de  

                             arbitraj sau nu se prezinta la un meci, va pierde meciul prin neprezentare. Daca situatia se  

                             repeta si la al doilea meci, echipa va fi exclusa din campionat. In toate aceste cazuri se asteapta  

                              timp de 15 minute, dupa care se consemneaza pierderea meciului.  

      ART. 7. Nu este admisa in campionat, indiferent in orice faza se gaseste ( turneu tur, turneu retur, meciuri  

                   semifinale, meciuri finale), nicio echipa care inainte de intocmirea foii de arbitraj prezinta la meci doar  

                   doi jucatori.  

      ART. 8. In cadrul campionatului national pe echipe, echipa nu poate avea in componenta decat un  

                   singur sportiv de alta cetatenie, alta decat cea romana .  

      ART. 9. Intre doua meciuri succesive un sportiv are dreptul la o pauza de 5 minute. Daca un sportiv nu se  

                   prezinta la meci, dupa 5 minute, arbitrul va consemna pierderea meciului prin neprezentare. In caz de  

                   accidentare  sportivul poate beneficia de o pauza, cu aprobarea medicului si arbitrului principal, dar nu  

                   mai mare de 10 minute. Daca nu mai poate continua, jocul va fi considerat pierdut.  

      ART.10. Daca sunt probleme disciplinare carnetele de legitimare ale sportivilor vor fi retinute si predate comisiei  

                   de disciplina a FRTM impreuna cu raportul intocmit de arbitru.  

      ART.11 Antrenorii sunt obligati sa fie in echipament sportiv. In caz contrar, li se va interzice prezenta in spatiul                         

                  de concurs. 

 

                                        CAP. 4 CONDITII DE JOC  

                     SUPERLIGA 

       ART.1 

                   1.  CN Superliga se va desfasura incepand cu sezonul 2022-2023 in sistem etape care vor avea loc 

                        tur-retur. 

                         Etapele se vor stabili in functie de calendarul intern si international si vor fi cuprinse in calendarul 

                         competitional.  

1.1.2. Un meci poate fi amanat si programat numai cu acordul FRTM 

1.1.3. O echipa care are meci in deplasare intr-o localitate unde sunt doua echipe poate juca ambele 



meciuri in aceeasi etapa 

 

                   4.Echipele participante trebuie  sa respecte normele impuse de FRTM si anume:  

                           -sala polivalenta sau un alt tip de sala care va trebui sa fie omologata(sala sport scoli,licee) 

                           -podea cu gerflor,taraflex,parchet,sau podea de lemn 

                           -lumina corespunzatoare ,minimum 600 lucsi 

                           -capacitate corespunzatoare pentru spectatori 

                           -vestiare cu toalete si dusuri 

                           -instalatie de sonorizare 

                           -spatiu de joc de minimum12/6m si spatiu pt masa de incalzire 

                           -masa de joc, modelul de fileu,modelul de mingi 3 stele,mantinele ,suporti prosoape 

                            mese pt arbitraj 

                            mantinele ,inscriptionate astfel ;1 cu FRTM, 1 cu MS (Ministerul Sporturilor) 2 cu Romstal 

                            iar celelalte cum se doreste. 
                       - transmiterra meciului prin internet live streaming 

                           - echipamentul de joc trebuie sa fie diferit la cele doua echipe ; echipa vizitatoare trebuie sa 

                           comunice echipei gazde culoarea tricourilor cu care va juca(inainte de meci) 

          

                             

 

                              DIVIZIA  A SI DIVIZIA B 

 

       ART. 1 

                  1. Competitia se va desfasura intr-o sala cu minimum 8 mese, omologata de FRTM. Podeaua trebuie  

                      sa fie din scandura, parchet sau material sintetic. Nu este permisa sala cu ciment pe jos. 

                  2. Spatiul de joc va avea dimensiuni adecvate salii. Mantinelele, mesele, fileele, scorerele, mesele de  

                      arbitraj, suportii pentru prosoape, mingile (trei stele) trebuie sa fie conform standardelor FRTM.  

                  3. Sala trebuie sa dispuna de vestiare, lumina sa fie corespunzatoare, ferestrele acoperite eficient si sa  

                      dispuna de locuri pentru spectatori. ART. 2) Echipamentul sportivilor trebuie sa fie la fel (model si  

                      culoare) la toti componentii echipei pe toata durata partidei. Antrenorii au obligatia sa fie echipati  

                      corespunzator cu pantofi tenis, tricou, sort, trening (daca este cazul). 

       ART. 2  La turneele tur/retur si la meciurile  semifinale si finale, arbitrul meciului impreuna cu arbitrul  

                     judecator au obligatia sa verifice echipamentul. In cazul in care doua echipe au echipamentul identic,     

                     una din echipe trebuie sa il schimbe. Daca nu se ajunge la intelegere intre cele doua echipe, se  

                     procedeaza la tragere la sorti. In cazul in care echipa care trebuie sa schimbe tricourile refuza, va  

                     pierde meciul prin neprezentare 

        ART. 4  Arbitrii desemnati sa conduca partidele au obligatia sa  verifice paletele sportivilor si sa ia masuri de  

                     interzicere a celor care nu sunt aprobate de ITTF. 

                     Sportivii care refuza sa schimbe paletele neomologate, vor pierde meciul 

 

                                  CAP. 5 SISTEM DE DESFASURARE  

                     La Superliga intreaga raspundere pentru buna desfasurare a meciului revine observatorului federal 

                      Meciurile vor fi arbitrate obligatoriu de catre 2 (doi)arbitri 
                     La Div A si Div B directorul competitiei poate lua orice masura organizatorica care sa asigure buna  

                     desfasurarea a  competitiei , inclusiv hotararea ca un meci care se prelungeste sa se desfasoare pe mai  

                     multe mese.  

      ART. 1.   Echipa este formata din trei jucatori. Conform foii de arbitraj, in cadrul unei meci se desfasoara numai  

                     intalniri de simplu dupa sistemul cel mai bun din 5 (cinci) seturi.  

      ART. 2.   Meciul este castigat de echipa care acumuleaza prima 3 victorii.  

      ART. 3    Cu 15 minute inainte de ora oficiala de incepere a meciurilor arbitrii impreuna cu antrenorul sau  

                     capitanul de echipa completeaza foaia de arbitraj : 

                                ECHIPA 1           ECHIPA 2 

                                   A                            X 

                                   B                            Y 

                                   C                            Z  

                    ORDINE  MECIURI  

1.1.1.1) A – Y 

1.1.1.2)  B – X 



1.1.1.3)  C – Z 

1.1.1.4)  A – X 

1.1.1.5)  B - Y  

               La Superliga pe foaia de joc se poate inscriie si un al patrulea jucator care poate lua locul jucatorului A sau B  

               In echipa ABC sau  X sau Y in echipa XYZ. Schimbarea trebuie anuntata de antrenorul echipei obligatoriu dupa al 

doilea meci de simplu. 

 

                SUPERLIGA  

        ART. 4  

                   1. Campionatul va avea loc tur- retur cu etape la datele care vor fi prinse in calendarul competitional 

                   2.La terminarea returului echipa clasata pe locul 1 in clasament va primi titlul de campioana. 

                       In mod exceptional in acest campionat nu se retrogradeaza (campionat 2022-2023) 

                  DIVIZIA “A” Vor avea loc doua turnee atat la masculin, cat si la feminin.   

                  MASCULIN  

         ART. 5 Cele 16 echipe vor fi impartite in doua serii de cate 8 (opt). Echipele retrogradate din Superliga vor fi  

                    capi de serie (loc 7 seria I, loc 8 seria II). Daca un club sportiv are doua echipe, (sau mai multe ) acestea  

                      vor fi trase la  sorti in grupe diferite. 

         ART. 6 Dupa terminarea celui de-al doilea turneu pe baza clasamentului cumulat tur –retur se vor intocmi    

                      clasamentele pentru stabilirea meciurilor pt promovare si retrogradare.  

         ART. 7 Pentru promovare in SL vor avea loc meciuri de baraj: locul 1 seria I va juca cu locul 2 seria II locul 2  

                      seria I va juca cu locul 1 seria II. Echipele invingatoare in aceste meciuri promoveaza in superliga, iar  

                      echipele invins vor juca pentru locurile 3- 4 (Numai daca e cazul sa se stie inca o echipa care  

                      promoveaza in superliga) 

                      Meciurile se vor disputa tur-retur. 

         ART.8 LOCURILE 7  DIN FIECARE SERIE RETROGRADEAZA DIRECT IN DIVIZIA B  

 

                   FEMININ  

        ART. 9 Va fi o serie de 8 (opt) echipe. Dupa terminarea celui de al doilea turneu pe baza clasamentului    

                     cumulat tur-retur, se stabilesc grupele play-off ( locurile 1 - 4) si play out (locurile 5 - 8).  

        ART.10 In grupa play-off ( 1 - 4 ) locul 1 va juca cu locul 4 si locul 2 va juca cu locul 3. Echipele invingatoare in   

                     aceste meciuri promoveaza in Superliga. Echipele invinse in aceste partidei vor juca pentru locurile 3 –  

                     4. (Numai daca e cazul sa se stie inca o echipa care promoveaza in superliga) 

        ART. 11 In grupa play- out ( 5 - 8 ) locul 5 va juca cu locul 8 si locul 6 va juca cu locul 7. Echipele cistigatoare 

                       se claseaza pe locurile 5-6 iar echipele invinse in aceste meciuri se claseaza pe locurile 7 si 8 si ambele  

                       retrogradeaza in div. B. 

                       Meciurile se vor disputa tur-retur.  

 

                           DIVIZIA “B”  Vor avea loc doua turnee atat la masculin, cat si la feminin. 

                    MASCULIN  

        ART. 1  Echipe vor fi impartite in patru serii de cate 8  echipe. Echipele retrogradate din Div.A vor fi 

                      capi de serie .Daca un club sportiv are doua sau mai multe echipe acestea vor fi trase la sorti in grupe  

                      diferite. 

        ART. 2) Dupa terminarea celui de-al doilea turneu pe baza clasamentului cumulat tur –retur se vor intocmi clasa  

                      mentele pentru stabilirea meciurilor pentru promovare si retrogradare : 

                     Pentru promovare in Div A vor  avea loc meciuri de baraj:  

                      locul 1 seria I va juca cu locul 2 seria IV,  

                      locul 2 seria I va juca cu locul 1 seria IV.  

                      locul 1 seria II va juca cu locul 2 seria III 

                      locul 2 seria II va juca cu locul 1 seria III  

                      Meciurile se vor disputa tur-retur.  

                      Echipele invingatoare in aceste meciuri vor promova 

                      Pentru retrogradare  vor avea loc meciuri de baraj:  

                      locul 7 seria I va juca cu locul 8 seria IV 

                      locul 8 seria I va juca cu locul 7 seria IV 

                      locul 7 seria II va juca cu locul 8 seria III 

                      locul 8 seria II va juca cu locul 7  seria III 

                      Meciurile se vor disputa tur-retur.  

                        Echipele invinse  in aceste meciuri vor retrograda 

 



                                       FEMININ  

        ART .3 Vor fi doua serii de  8 (opt) echipe 

                   1.  Dupa terminarea celui de-al doilea turneu pe baza clasamentului cumulat tur –retur se vor intocmi   

                        clasamentele pentru stabilirea meciurilor pt promovare si retrogradare. 

                   2.  Pentru promovare in Div A vor avea loc meciuri de baraj:  

                        loc 1 seria I va juca cu locul 2 seria II  

                        loc 2 seria I va juca cu locul 1 seria II  

                         Meciurile se vor disputa tur-retur.  

                         Echipele castigatoare vor promova  

                   3. Pentru retrogradare in concursul de calificare : 

loc 7 seria I va juca cu locul 8 seria II 

loc 8 seria I va juca cu locul 7 seria II 

                        Meciurile se vor disputa tur-retur.  

                        Echipele invinse vor retrograda  

 

                              CAP. 6 STABILIREA REZULTATELOR 

          ART.1 Se vor acorda urmatoarele puncte pentru fiecare partida disputata in oricare categorie valorica: 

1.1.1.1. – 2 (doua) puncte pentru partida castigata. 

2    – 1 (unu) punct pentru partida pierduta. 

3    – 0 (zero) puncte pentru neprezentare (w.o.) 

ART. 2) Clasamentul echipelor in fiecare grupa va fi stabilit prin aditiune de puncte. Echipa care a  

acumulat cel mai mare numar de puncte va fi clasata pe primul loc. In ordinea descrescanda a punctelor acumulate se vor 

stabili toate celelalte locuri din clasament.  

          ART. 2 La al doilea meci pierdut prin neprezentare echipa va fi exclusa din campionat si clasamentul  

                       reactualizat prin anularea tuturor meciurilor disputate de echipa respectiva pana atunci.  

          ART. 3 In cazul echipelor care se retrag din campionat, clasamentul va fi reactualizat prin anularea tuturor  

                       meciurilor disputate de echipele respective pana atunci. - In cazul in care doua echipe se afla la  

                       egalitate se va lua in calcul victoria directa. - In cazul in care trei sau mai multe echipe se afla la  

                      egalitate, se vor lua in calcul victoriile dintre ele si daca egalitatea se mentine se vor lua in calcul in  

                      ordine:  

                            1. meci-averajul dintre ele  

                            2 .set-averajul dintre ele  

                            3.punct-averajul dintre ele. 

                          Aceste cazuri se aplica in ordine cand numarul de victorii, meciuri, seturi, puncte este egal. Daca in  

                          toate aceste situatii raportul meciurilor, seturilor, punctelor castigate/pierdute sau invers,  

                          pierdute/castigate difera de la echipa la echipa, se procedeaza la impartire, coeficientul mai mare  

                          fiind mai bun.  

                                 1) set-averajul dintre ei  

                                                Ex. nr victorii = 2  

                                                 set-av. 7-6 loc I 

                                                 6-6 loc II 

                                                 6-7 loc III  

                                                     La set-averaj egal toti trei (6-6), se calculeaza punct-averajul.  

                                 2) Punct-averajul dintre ei 

                                                   Ex. 40-35 loc I  

                                                          37-37 loc II  

                                                          38-41 loc III  

                                                              La punct –averaj egal intre toti trei, se trage la sorti.  

            ART. 4 In cazul meciurilor semifinale si finale tur – retur, in caz de egalitate de victorii, se iau in calcul  

                        meciaverajul , set-averajul sau daca e cazul punct-averajul.  

                        Rezultatele finale trebuie omologate de catre Comisia Centrala de Competiii, care are obligatia de a le  

                        comunica Consiliului Director al FRTM pentru omologare si publicare. 

            ART 5  In cazul in care dupa omologarea rezultatelor si stabilirea clasamentelor exista echipe: 

                             1. excluse din campionat  

                             2. retrase din campionat  

                             3. care nu se mai inscriu in campionat  

                        echipele retrogradate raman retrogradate, iar cele trei categorii valorice vor fi completate prin   

                        promovare de jos in sus. O echipa aflata intr-una dintre aceste situatii nu va avea drept de participare la  

                        Concursul de calificare Div. B timp de doi ani.  



 

                            CAP. 7 CONDITII ADMINISTRATIVE  
         ART. 1) – LA Superliga meciurile vor fi organizate de cluburile sportive respective iar la Divizia A si Divizia B,               

                           turneele tur-retur masculin si feminin vor fi organizate de catre FRTM.  

         ART. 2) – Toate Meciurile din superliga si meciurile semifinale si finale din div A si b vor fi organizate de catre  

                         cluburile sportive. Ele trebuie sa suporte  

                        cheltuielile de transport, cazare, masa pentru observatorul federal si baremul de arbitraj pentru acesta  

                         si pentru  cei 2 arbitri ,  conf  HG 1447 ,precum si asistenta medicala (ambulanta) conform 

 

                                   CAP 8. TITLURI SI PREMII  
            ART. 1) Echipa clasata pe locul 1 atat la masculin, cat si la feminin, va fi declarata campioana nationala si va     

                          fi premiata cu dipoma si cupa, iar componentii echipei si antrenorul vor fi premiati cu tricourile de  

                          campioni DIPLOME si medalii.  

             ART. 2) Echipele clasate pe locurile 2 atat la masculin, cat si la feminin, vor fi premiate cu plachete si    

                           diplome, iar componentii echipelor si antrenorii vor fi premiati cu DIPLOME si medalii.  

              ART. 3) Echipele clasate pe locurile 3 atat la masculin, cat si la feminin, vor fi premiate cu plachete si  

                           diplome, iar componentii echipelor si antrenorii vor fi premiati DIPLOME si medalii.  

              ART. 4) Echipele care se claseaza pe locurile 1-3 sunt obligate sa participe la festivitatea de premiere. In caz      

                            contrar echipele vor fi sanctionate cu amenda de 1000 lei.  

 

                                 CAP 9. DISPOZITII FINALE 

                   Observatorul federal va trimite cat mai repede prin fax sau e-mail la FRTM rezultatele inregistrate si  

                       apoi prin posta originalele foilor de arbitraj si al raportului.  

 

 

                            

                             

 

 


