
                           

 

Reguli 

 

 Turneul se va desfasura cu palete sandpaper, furnizate de 

organizatori si identice pentru toti concurentii 

 

 Turneul se va desfasura pe sistemul : grupe de 8 din care 

primii 4 sunt calificati pentru faza de eliminare directa 

 

 Numarul participantilor este limitat la maximum 120 de 

locuri 

 

 Meciurile se vor desfasura pe sistemul 2 seturi 

castigatoare din 3, cu exceptia finalei care va fi jucata pe 

sistemul 3 seturi castigatoare din 5 

 

 Seturile vor fi jucate pana la 15 puncte castigate, cu 2 

puncte diferenta incepand de la 14-14 

 

 Jucatorii vor dispune de 2 servicii fiecare pe toata durata 

meciului 

 

 Jucatorii pot utiliza Time Out-ul o data pe meci la orice 

scor 



Regula : Mingea Double Point 

 

Mingea Double Point poate fi jucata o singura data pe meci, de 

fiecare jucator, dar va putea fi jucata doar de jucatorul aflat la 

serviciu si ii poate aduce acestuia 2 puncte in loc de 1. 

 

In cazul in care jucatorul care cere Mingea Double Point pierde 

punctul respectiv, el va pierde doar un punct pe tabela de marcaj.  

 

Jucatorul aflat la serviciu poate alege sa joace Mingea Double 

Point : sau pe primul serviciu, sau pe al doilea, in orice moment al 

meciului, pana cel tarziu la scorul de 12. 

 

Scorul adversarului este total indiferent in momentul in care 

jucatorul aflat la serviciu alege Mingea Double Point. 

 

In momentul in care Mingea Double Point este folosita pe al doilea 

serviciu, secventa de doua servicii se decaleaza. Fiecare jucator va 

servi de doua ori indiferent cat arata scorul. 

 

 Castigatorul concursului de calificare World 

Championship Of Ping Pong Romania va participa la 

finala mondiala de 64 de jucatori de la Londra din 24-25 

ianuarie 2015, turneu cu dotari de 200.000 de dolari care 

ofera campionului mondial suma de 20.000 de dolari. 

 

 Primii patru clasati la turneul de calificare vor primii 

premii in bani 


