Regulament Tenis de Masă – CSE 2017
1.REGULI GENERALE
Arbitrul poate fi o persoană nejucătoare desemnată de organizatori sau o persoana neutră
aleasă de comun acord care să cunoască regulamentul.
2.REGULILE JOCULUI
• Paletele pot fi văzute de adversari înaintea începerii meciului și nu pot fi schimbate
într-un meci, doar dacă se defectează
• Seturile sunt până la 11 cu câte 2 servicii fiecare consecutiv
• Se joacă 3 din 5 seturi
• între seturi se poate lua 1 minut pauză
• Fiecare jucător poate lua 1 minut time-out în orice moment dorește o singură dată pe
meci
• Serviciul începe cu mingea în palma deschisă și apoi se aruncă mingea vertical în sus
și fără rotire minim 16 cm, mingea se lovește în cădere.
• Mingea trebuie să fie in timpul serviciului peste nivelul mesei și în spatele marginii
mesei
• Este interzis acoperirea mingii cu corpul sau mâna în timpul serviciului (adversarul
trebuie să vadă mingea și punctul de contact tot timpul)
• Dacă jucătorul nu atinge mingea în timpul serviciului după ce a fost aruncata, pierde
punctul
• Serviciul care atinge fileul se repetă doar o dată, apoi jucătorul pierde punctul.
• Dacă adversarul reclamă incorectitudinea serviciului trebuie să ridice mâna liberă în
sus, corectitudinea serviciului se judecă de către arbitru, la prima abatere se reia
serviciul apoi dacă jucătorul servește greșit din nou pierde punctul
• Mingea se joaca dacă atinge o singură dată paleta sau mâna de joc până la
încheietură
• Terenul se schimbă după fiecare set
• Daca s-a ajuns în setul decisiv se schimbă terenul la 5 puncte obținute de unul din
jucători

• Mingea se poate juca pe deasupra sau lateral de fileu
• Nu este permis folosirea tricourilor albe și portocalii
• Dacă jocul este perturbat (mingi in teren etc.) se anunță de către arbitru sau jucători
stop, iar punctul se reia
• Dacă s-a greșit ordinea serviciului meciul se reia in ordinea corecta din momentul
descoperirii greșelii, punctele jucate nu se rejoacă

