
 

 
REGULAMENT 

PALETA DE ARGINT – INDIVIDUAL 

MASCULIN SI FEMININ 

                          

       CAP. 1 SCOP 

      ART. 1) Desemnarea castigatorilor competitiei “Paleta de Argint” in probele de simplu masculin si simplu 

feminin. 

                2) Criteriu de selectie  pentru loturile nationale de perspectiva. 

                3) Asigurarea unei activitati organizate pentru sportivii legitimati. 

                       

      CAP. 2 ORGANIZARE 

      

     ART. 1) Competitia este organizata de catre FRTM prin Comisia Centrala de Competitii in colaborare cu       

DJTS si clubul sportiv care este desemnat gazda a competitiei si se va desfasura la datele         

anuntate in calendarul competitional. Schimbarea datelor de desfasurare a competitiei va fi aprobata 

de Comisia  Centrala de Competitii   in urma  unor motive bine intemeiate si va fi adusa din timp la  

cunostiinta cluburilor sportive interesate. 

     ART. 2) Organizatorii au datoria sa asigure: 

       a) pregatirea salii pentru ca in spatiul de joc sa nu poata avea acces decat sportivii, antrenori,   

arbitrii si oficialii FRTM (este interzisa patrunderea altor persone sub diferite  pretexte, fotografiere, 

filmare,etc). 

                       b) conditiile de joc prevazute la Cap 4 .  (Art 1,2,3 ).   

                       c) prezentarea  pe site-ul FRTM  a informatiilor referitoare la competitie :   

                              -  data competitiei, adresa salii, posibilitati de cazare, masa, transport local. 

                              -  progamul competitiei 

                              -  ora si  locul unde se tin  sedinta  de validare . 

    ART. 3) 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 competitia  

nu se poate  desfasura. 

 

    CAP. 3   CONDITII DE PARTICIPARE  
    

   ART. 1) La competitia “Paleta de Argint-individual” au drept de participare: 

                             - toti  sportivii din categoria juniori III (9-10 ani). 

   ART. 2) 

                 a)   Inscrierea se face prin fax sau e-mail la FRTM pana la termenul limita stabilit (acest termen   este  

fixat  cu  sapte zile inainte de inceperea competitiei.) Modificarile  in inscrieri la simplu se vor 

face in termen de alte trei zile . Dupa acest ultim termen se va plati o taxa de penalizare in valoare 

de 500 lei/sportiv. Acesti sportivi  pierd locul din clasamentul  concursului respectiv  fiind nevoiti 

sa participe  din faza calificarilor. 

                b)    Sportivii   sunt obligati  la plata taxei de inscriere inainte de inceperea concursului . Aceasta taxa   

se pierde daca sportivul  nu se prezinta , cu exceptia cazurilor temeinic motivate prin inscrisuri 

care dovedesc deces in familia unui component al echipei, imposibilitate de prezentare din   

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

             c)  Toti sportivii inscrisi si validati 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/sportiv. 

            d)  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, la sedinta tehnica. 

Antrenorii sunt obligati la plata taxei conform tabelului de taxe si vize. Sportivii nu pot fi asistati 

la  masa de  joc decat de un antrenor inscris si validat, de catre un alt  sportiv-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. 3) La campionatele nationale individuale la toate categoriile de varsta, pot juca toti sportivii cu cetatenie 

romana in urmatoarele conditii:  

         a) cei care joaca in doua campionate/cluburi, dintre care unul obligatoriu in Romania, nu vor plati 

nicio taxa suplimentara fata de cele stabilite de regulamentul FRTM. 

              b) cei care nu joaca in niciun campionat din Romania la proba pe echipe, dar joaca intr-un singur 

campionat din strainatate, fiind insa legitimati din punct de vedere individual si la un club sportiv din 

Romania, vor plati o taxa de 100 de euro. 

c) cei care joaca in maximum doua campionate/cluburi din strainatate, in proba de echipe, dar niciunul 

in Romania, pot participa la Campionatele Nationale Individuale cu conditia sa fie legitimati 

individual la un club sportiv  din Romania si  sa plateasca o taxa de 500 de euro. 

d) cei care care joaca in strainatate in mai mult de doua  campionate/ cluburi pe echipe pierd dreptul de 

a  participa la Campionatele Nationale Individuale, indiferent de categoria de varsta. 

e) in cazul sportivilor cu doua sau mai multe cetatenii, acestia pot evolua doar intr-un singur 

campionat national individual. Sportivii aflati in aceasta situatie trebuie sa declare pe proprie 

raspundere, inaintea inscrierii la Campionatul National Individual la toate categoriile de varsta, 

pentru ce campionat national individual opteaza. In cazul minorilor, declaratia va fi data de 

reprezentantii acestora. In cazul incalcarii acestei reguli, sportivul respectiv va fi suspendat 2 ani 

din competitiile interne daca joaca in mai multe campionate nationale individuale. In cazul in care 

inscrierea la Campionatul National individual al Romaniei nu este insotita de aceasta declaratie pe 

proprie raspundere, sportivul nu va fi inscris in competitie. 

   ART. 4) Sportivii care participa la campionatele nationale individuale  la toate categoriile de varsta au 

obligatia  sa completeze o declaratie pe propria raspundere referitoare la numarul de cluburi/ 

campionate nationale oficiale pe echipe la care joaca in strainatate. Declaratia va fi pe un   formular 

tip care  va fi publicat de FRTM pe site-ul propriu. In cazul in care se constata ca declaratia pe 

propria         raspundere nu este conforma cu realitatea,  sportivul respectiv va pierde toate meciurile 

disputate in competitia respective,  iar clubul va fi amendat cu suma de 5000 lei.  

                   Declaratia va fi prezentata odata cu inscrierea in concursul respectiv. 

   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 .                

    ART. 6) Carnetele de legitimare vor fi prezentate la sedinta de validare, comisiei FRTM . In cazul in care  un 

sportiv nu prezinta carnetul la sedinta de validare sau nu are vizele pe carnet, nu va fi                         

admis  in concurs . 

    ART. 7) 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. 8) 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. 9) 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 
     

  ART. 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.  

a) 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. 

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

  ART. 2) Arbitrii desemnati sa conduca partidele  au obligatia sa verifice echipamentul. In cazul in care sportivii  

au echipamentul identic (model si culoare), unul din ei trebuie sa il schimbe.   Daca nu  se ajunge la 

intelegere  se procedeaza la tragere la sorti. Daca dupa tragerea la  sorti sportivul  care pierde refuza 

schimbarea echipamentului, va pierde   meciul. 

   ART. 3) 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. 

   ART. 4) Este interzisa participarea sportivilor  care nu sunt echipati corespunzator (tricou, sort, tenisi, dupa 

caz trening). 

    

    CAP. 5   SISTEM DE DESFASURARE 

 

Directorul competitiei poate lua orice masura organizatorica pentru asigurarea bunei desfasurari a 

competitiei. 

ART. 1) Dupa stabilirea  favoritilor pe baza clasamentului categoriei  se formeaza grupe, de regula de 3-4         

sportivi  (daca este cazul pot fi si 5). Daca sunt mai multi sportivi clasati pe ultimul loc al favoritilor   

(4,8 sau 16 ) se efectueaza tragerea la sorti intre ei.  

                 a) In grupe, se pozitioneaza dupa sistemul sarpe , intai sportivii cu puncte in ordinea locului din  

clasamentul la zi al categoriei . 

                 b) Se pozitioneaza sportivii care nu au puncte in clasament. Acest lucru se va face prin tragere la sorti  

                 c) Din fiecare grupa se califica sportivii clasati pe locurile  unu si doi. Daca numarul de grupe  este 

mai mare si nu se pot califica toti sportivii de pe locurile doi se disputa meciuri de baraj. In 

meciurile de baraj locul 2 din ultima grupa va juca cu locul 2 din prima  grupa  stabilita  pentru 

baraj, locul 2 din  penultima  grupa cu locul 2 din a doua grupa stabilita pentru baraj s.a.m.d. 

                d) Daca numarul de grupe este mai mic, favoritii, in ordinea pozitiilor din tablou, vor avea liber                

in primul tur sau se poate aplica sistemul lucky-looser pentru jucatorii de pe locurile trei  in grupe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    ART. 2)  In grupe  meciurile se disputa dupa sistemul ,, trei seturi  castigate din cinci”. 

 

SIMPLU MASCULIN SI FEMININ 

                 In functie de numarul de participanti, Comisia Centrala de Competitii va alege varianta  

corespunzatoare : tablou  eliminatoriu cu 64 pozitii (16 fav.) sau 32 pozitii (8 fav.).          

                      Favoritii sunt pozitionati in ordine dupa urmatoarele criterii: 

a) -Clasamentul national la zi al categoriei juniori III (9-10ani) 

 

                               VARIANTA  TABLOU  64 POZITII CU 16 FAVORITI  
                                   Fav 1………poz   1                             Fav  9…….. poz  9 

                                   Fav 2……... poz 64                             Fav 10……..poz 56 

                                   Fav 3………poz 33                             Fav 11……..poz 41 

                                   Fav 4………poz 32                             Fav 12……..poz 24 

                                   Fav 5………poz 17                             Fav 13……..poz 25 

                                   Fav 6………poz 48                             Fav 14……..poz 40   

                                   Fav 7………poz 49                             Fav 15……..poz 57 

                                   Fav 8………poz 16                             Fav 16……..poz   8 



     

     ART. 3) Favoritii 1 si 2 isi pastreaza pozitiile pe tablou. 

     ART. 4) Favoritii 3 si 4 sunt trasi la sorti daca:  

                       a) niciunul dintre ei  nu face parte din acelasi club cu unul din primii doi favoriti.    

                       b) ambii fac parte din acelasi club cu unul din primii doi favoriti . 

                  Daca numai unul din  favoritii 3 sau 4 face parte din acelasi club cu unul din favoriti 1 sau 2           

atunci  isi schimba  pozitiile intre ei. 

     ART. 5) Favoritii 5-8 sunt trasi la sorti la favoritii 1-4.            

                       a) daca nici unul din favoritii 5- 8 nu face parte din acelasi club cu unul din primii 4 favoriti,                                     

vor fi trasi  la sorti in  ordine. 

                       b) daca unul sau mai multi favoriti 5-8  fac parte din acelasi club, cu unul sau mai multi din  

primii 4 favoriti atunci acestia vor fi primii trasi la sorti, la favoritii  care nu fac parte din   

acelasi club. 

     ART. 6) Favoritii 9-16 sunt trasi la sorti la favoritii 1-8. 

                       a) daca nici unul din favoritii 9- 16 nu face parte din acelasi club cu unul din primii 8 favoriti  vor 

fi trasi  la sorti in  ordine. 

                       b) daca unul sau mai multi favoriti 9-16  fac parte din acelasi club, cu unul sau mai multi din  

primii 8  favoriti atunci acestia vor fi primii trasi la sorti, la favoritii  care nu fac parte din 

acelasi club. 

                       Nu pot fi feriti mai mult de 4 sportivi din acelasi club din totalul celor 16 favoriti. 

      ART. 7) Pentru completarea tabloului eliminatoriu se efectueaza tragere la sorti. 

                        a) Sunt trasi la sorti sportivii calificati de pe locul 1 in grupe, incepand de la prima grupa la 

ultima, evitandu-se   primii 16 favoriti.   

                       b) Sunt trasi la sorti sportivii calificati de pe locul 2 in serii, incepand de la ultima grupa la prima, 

evitandu-se  un sportiv din aceeasi grupa si pe cat posibil din acelasi club. 

                         c) Sunt trasi la sorti sportivii calificati prin sistemul lucky-looser, evitandu-se un sportiv din 

aceeasi grupa si pe cat posibil  din acelasi club. 

      ART. 8)  Pe tabloul eliminatoriu meciurile se disputa dupa sistemul “ trei seturi castigate din cinci” 

                    Se trag la sorti primii 16 fav. (1-2 poz.1-64 ; 3-4 poz.32-33 ; 5-8 poz.16,17,48,49.)

                     Se trag la sorti primele 16 locuri 1 in sferturile fav. adica 4,5,12,13,20,21,28,29,36,37,44,45,52,53, 

                     60,61.

Se trag la sorti poz.1-16 de la loc.2 la cei 16 fav. adica 2,7,10,15,18,23,26,31,34,39,42,47,50, 55, 

58,63.

                     Ceilalti 16 (8 locuri 1 si 8 locuri 2 se trag pe locurile ramase libere 3,6,11,14,19,22,27,30,35,38,43  

                     46,51,54,59,62). 

                     Toate tragerile la sorti au aceleasi  restrictii ca si la pozitionarea primilor 8 favoriti.   

 

VARIANTA  TABLOU  32  POZITII CU 8 FAVORITI 

                                           

                                          Fav 1………poz .  1           Fav 5………poz . 9                                                                     

                                          Fav 2……....poz. 32           Fav 6………poz. 24                                                                      

                                          Fav 3………poz .17           Fav 7………poz. 25                              

                                          Fav 4………poz. 16           Fav 8………poz.   8                                                                                 

      

     ART. 9) Favoritii 1 si 2 isi pastreaza pozitiile pe tablou. 

     ART. 10) Favoritii 3 si 4 sunt trasi la sorti daca :  

                      a) nici unul dintre ei  nu face parte din acelasi club cu unul din primii 2 favoriti.    

                      b) ambii fac parte din acelasi club cu unul din primii doi favoriti . 

 Daca  numai  unul din  favoritii 3 sau  4 face parte din acelasi club cu unul din  favoritii  1 sau 2  

atunci  isi schimba  pozitiile intre ei. 

    ART. 11) Favoritii 5-8 sunt trasi la sorti la favoritii 1-4.             



                     a) daca nici unul din favoritii 5- 8 nu face parte din acelasi club cu unul din primii 4 favoriti  vor 

fi  trasi  la sorti in  ordine. 

   b) daca unul sau mai multi favoriti 5-8  fac parte din acelasi club, cu unul sau mai multi din primii 

4   favoriti atunci acestia vor fi primii trasi la sorti, la favoritii  care nu fac parte din acelasi club  

                   Nu pot fi feriti  mai mult de 4 sportivi  din acelasi club din totalul celor 8  favoriti. 

   ART. 12) Pe tabloul eliminatoriu meciurile se disputa dupa sistemul “trei seturi castigate din cinci” 

             Se trag la sorti primii 8  fav ( 1-2 poz 1-32 , 3-4 poz 16-17, 5-8 poz. 8, 9, 24, 25)                

                   Se trag la sorti primele 8 locuri 1 in  sferturile fav. adica 4,5,12,13,20,21,28,29

                   Se trag la sorti  poz 1-8 de la loc 2  la cei 8 favoriti  2,7,10,15,18,23,26,31 

                   Ceilalti 8 (4 locuri 1 si 4 locuri 2) care se trag pe locurile ramase libere  3,6,11,14,19,22,27,30.

                   La tablou de 32 cu mai putin de 12 serii sunt 2 situatii: 

-  X la favoriti 

- Lucky-looser

                   Toate tragerile la sorti au aceleeasi  restrictii ca si la pozitionarea primilor 8 favoriti. 

   ART. 13) Incepand cu faza optimilor de finala ( primii 16) se disputa recalificari simple pentru stabilirea 

clasamentului primilor 16 clasati  

    
 CAP. 6   STABILIREA REZULTATELOR 

 

ART . 1) In serii se vor acorda urmatoarele puncte pentru fiecare partida: 

-  2 (doua) puncte pentru meci castigat 

-  1 (unu) punct pentru meci pierdut. 

-  0 (zero) puncte pentru neprezentare 

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

acumulat  cel mai mare  numar de puncte va fi clasat pe primul loc. In ordin  descresanda a punctelor 

acumulate se vor  stabili toate  celelalte locuri din clasament. 

ART. 3) In grupe daca un sportiv nu se prezinta la un meci va fi penalizat si nu va primi nici un punct. Daca 

situatia se repeta si la al doilea meci,sportivul va fi exclus din concurs iar clasamentul actualizat prin  

anularea tuturor meciurilor disputate de sportivul respectiv pana atunci si deci si a punctelor 

accumulate. 

 ART. 4) Pe tabloul eliminatoriu un sportiv care nu se prezinta la meci este eliminat din concurs. 

 ART. 5) In cazul in care doi sportivi se afla  la egalitate se va lua in calcul victoria directa. 

 ART. 6) In cazul in care trei sau mai multi sportivi se afla la egalitate se vor lua in calcul victoriile  dintre 

               ei si daca  egalitatea se mentine se vor lua in calcul in ordine : 

  a) 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. 

                    b) 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. 7 ) In situatiile in care avem diferenta intre seturi egala (ex. +1  ; 6-5 si 5-4) si nu este egalitate perfecta   

(6-5 cu 6-5), atunci diferentierea se face prin impartire (ex. 6:5=1.20 si 5:4=1.25), coeficientul mai 

mare  avand castig de cauza. 

ART. 8) Pe tabloul eliminatoriu pierderea meciului de catre un sportiv inseamna eliminarea lui din competitie. 

ART 9) Sportivii clasati  pe primele 16 locuri vor primi puncte care se aduna cu cele de la echipe pentru  

stabilirea  clasamentului final general pe baza caruia se acorda  trofeul Paleta de Argint. 

             

 



             Loc 1  = 16 pct                Loc 5  = 12 pct             Loc   9  =  8 pct               Loc 13  = 4 pct                             

             Loc 2  = 15 pct                Loc 6  = 11 pct             Loc 10  =  7 pct               Loc 14  = 3 pct                                                         

             Loc 3 =  14 pct                Loc 7  = 10 pct             Loc 11  =  6 pct               Loc 15  = 2 pct                                                         

             Loc 4 =  13 pct                Loc 8  =   9 pct             Loc 12  =  5 pct               Loc 16  = 1 pct      

            In cazul in care doua cluburi sunt pe acelasi loc la egalitate de puncte, departajarea se va face pe baza 

medaliilor obtinute. 

 

 CAP. 7    TITLURI SI PREMII 

 

ART. 1) Sportivii clasati pe locul 1 atat la masculin, cat si la feminin vor fi premiati cu medalii, cupe si 

diplome. 

ART. 2) Sportivii  clasati pe locul 2 atat la masculin, cat si la feminin vor fi premiati cu  medalii  si diplome. 

ART. 3) Sportivii clasati pe locurile 3 atat la masculin, cat si la feminin (semifinalisti) vor fi premiati cu  

medalii si diplome . 

ART. 4) Sportivii care se claseaza pe locurile 1-3 sunt obligati sa participe la festivitatea de premiere. 

              In caz contrar  vor fi sanctionati cu amenda de 1000 lei. 

 

 CAP. 8 CONDITII   ADMINISTRATIVE 

 

   Toate cheltuielile de organizare  legate de masa, cazarea, transportul  oficialilor FRTM, precum  si 

plata baremului pentru acestia , pentru arbitri si pentru ambulanta  vor fi asigurate  de clubul sportiv 

desemnat sa organizeze concursul si de FRTM. 

 

  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. 

        

              

            

 

 

                                                                                                                                                     

          

 

                     

 

 


