
Regulamentul concursului naţional de tenis de masă 

„ Cupa campionilor” 

2.04.2022 
  
A. Organizatori: 
Clubul Copiilor Mediaş în parteneriat cu: 
CSM Mediaş 
Asociaţia Mediasch Sport & Education 

B.      Data de desfăşurare 

Competiţia se desfăşoară în 2.04.2022începând cu ora 9, în incinta CSM Medias- tenis 
de masă, str. Gravorilor nr.6 

C.    Scop 

      Asigurarea unei activitati organizate pentru tinerii sportivi practicanţi ai tenisului de 
masă. 

         - creerea unor punţi de prietenie între toti elevii participanţi 

         - educarea spiritului de perseverenţă şi fair play 

         - realizarea schimbului de experienţă atat pentru concurenţi cât şi pentru profesorii 
coordonatori 

         - promovarea copiilor şi activităţilor desfăşurate de aceştia 

         - promovarea imaginii unităţii şcolare 

D.    Obiective 

      - aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a potenţialului motric şi tehnico-tactic 
dobândit 

      - afirmarea a 100 de sportivi talentați din  15 județe, inclusiv din Sibiu (Mediaş) 

      - diseminarea rezultatelor proiectului în ţară (15 judeţe) şi în Sibiu, în termen de 2 
luni de la terminarea Concursului.. 

E. Condiţii de participare 
Concursul se adresează tuturor elevilor (fete/băieţi) pasionaţi de tenis de masă 
din şcoli, cluburi sportive, palate şi cluburi ale copiilor. 
Pot participa şi sportivii legitimaţi. 
Pot participa maxim 8 elevi/unitate scolară. 
Elevii sportivi vor fi echipaţi corespunzător (echipament sportiv, încălţăminte de 
sală) 
Categorii de concurs: 

➢  clasele P-IV(fete/băieţi) 



➢  clasele V-VIII (fete/băieţi) 

➢  clasele IX-XII(fete/băieţi) 

F. Sistem de desfăşurare 
o Competiţia se va desfăşura în sistem grupe, începători şi avansaţi 
o Fiecare jucător va susţine 1 partidă cu fiecare adversar din grupa sa. Un 

meci se va juca „3 seturi câştigate din 5” 
o Un sportiv are dreptul de a participa doar la o singură categorie. 
o Jocul se va desfăşura conform regulilor FRTM 

G. Înscriere: 
- Participarea la concurs este gratuită! 
- Termenul de însciere: 30 martie 2022, ora 12 
-Fişele de înscriere se  trimit la adresa de e-
mail clubul.copiilor.medias@gmail.com sau la nr.de fax 0269845353 
- Nu se acceptă înscrieri după termenul de înscriere! 
-La înscriere vă rugăm să treceţi denumirea clubului/unitatii scolare, 
numele, prenumele, şi data naşterii elevilor sportivi, şi să menţionaţi 
categoria de vârstă la care vor participa(conform fişei de înscriere de mai 
jos) 
- Pentru informaţii suplimentare puteţi suna 
la tel.0756888421prof. Torok Otilia 

H. Premii 
Se vor acorda medalii, cupe, diplome şi premii câştigătorilor locurilor I, II, III, pe 
categorie de vârstă/fete/băieţi) şi diplome de participare tuturor participanţilor 

I. Întreruperea Concursului 
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie 
unilaterală şi nemotivată a organizatorilor. 

J. Dispoziţii finale 
            Prezentul Regulament este valabil pentru Concursul naţionalde tenis de masă „ 
Cupa campionilor”. În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de concurs, organizatorii îşi 
rezervă dreptul de a efectua modificări în prezentul Regulament, fără a afecta spiritul 
competiţiei. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor. 
  
  
Coordonatori, 
Prof. Torok Otilia 
Prof. Pînzar Raisa 
Prof. Vecsei Daniel 
  
  
  
  
Director, 
Prof. Vecsei Daniel 
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