
Regulamentul concursului

1.  Turneul Romstal Open Tennis se deruleaza la Tenis Club Bucuresti, dupa urmatorul program: 

08:00 – 09:00  Micul Dejun

Este foarte important ca toti participantii sa ajunga la Tenis Club Bucuresti pana la ora 8.15,  pentru a avea timp sa facem tragerile la sorti si 
pentru a nu intarzia derualrea meciurilor. Cei care nu se inscriu pana la ora comunicata pierd dreptul de participare la turneu.

09:00 – 12:00  Meciurile din Tururile 1 si 2
12:00 – 13:30  Pranz
13:30 – 16:30  Meciurile din Sferturi, Semifinale si Finale
16:30 – 17:30  Coctail de premiere 

2.  Consursul Romstal Open Tennis  va fi format din meciuri de dublu;

3.  Meciurile de vor desfasura in sistem eliminatoriu.Se joaca un singur set; invingator este cel care ajunge primul la  9 game-uri castigate 
(la 8-8 se joaca tie-break);

4.  Alegerea echipelor de face astfel:
Sportivii pot sa-si aleaga singuri coechipierul. In momentul in care un sportiv isi confirma inscrierea la turneu trebuie sa isi declare si 
partenerul;
In cazul in care nu au astfel de preferinte, echipele vor fi formate in mod aleator. Va exista o urna in care sunt trecute numele persoanelor 
fara partener. Din aceasta urna se vor extrage cate 2 nume care se vor constitui ca fiind o echipa;

5.  Stabilirea ordinii meciurilor:
Intr-o a doua urna (prima va fi folosit apentru tragerea la sorti a echipelor – vezi punctul 4) vor fi puse biletele cu echipele participante la 
concurs;
Meciurile precum si ordinea acestora vor fi stabilite prin tragere la sorti (care va fi efectuata de catre o persoana neutra, care nu va 
participa la turneu);

6.  Meciurile se vor desfasura pe 5 terenuri (numerotate de la 1 la 5), ca in 
schita alaturata:

7.  Sportivii trebuie sa se prezinte in echipament de tenis ( pantofi sport de tenis 
,pantalon de sport, tricou si racheta de tenis)  la terenul pe care joaca meciul cu 
minim 10 minute inainte de inceperea acestuia. Daca o echipa, sau unul din 
membrii unei echipe intarzie mai mult de 10 minute fata de termenul anuntat 
pentru inceperea meciului, echipa adversa va fi declarata, din oficiu, 
castigatoare. Fiecare echipa are dreptul la incalzire timp de 5 minute;

8.  Pentru fiecare meci sportivii vor primi un set nou de mingi, marca Dunlop 
Brilliance.

9.  In cazul in care sportivii primesc rachete de joc inchiriate de la Tenis Club 
Bucuresti, acestia trebuie sa nu le deterioreze si sa le predea in stare excelenta 
de utilizare. In cazul in care la primirea rachetei se observa nereguli, sportivii au 
datoria de a le semnala imediat catre un reprezentant al companiei Romstal 
sau catre observatorul meciului.

10. Meciurile vor fi supervizate de doi observatori delegati de Tenis Club Bucuresti. Acestia pot fi consultati pentru orice problema legata 
de scor, desemanre a castigatorilor, regulament de joc. Datele de contact ale celor 2 observatori sunt: 
                   

Florin Colibaseanu - arbitru principal 0722.300.169
 Capsean Ionut - arbitru secundar 0722.312.349

11.  Pentru orice nereguli, neclaritati sau probeleme ce pot aparea in timpul turneului, va rog contactati echipa organizatoare ROMSTAL:

Roxana Ionescu  –  0731.977.807
Ionela Gingasu    –  0723.600.376

Romstal Tennis Challenge 
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Regulament de concurs
Campionatul de table se va desfasura in paralel cu campionatul de tenis de camp, dupa urmatorul program :

08:00 – 09:00  Micul Dejun
09:00 – 10:00  Inscrierea la campionatul de table
10:00 – 12:00  Derualrea campionatului de table
12:00 – 13:30  Pranz
13:30 – 16:30  Derularea campionatului de table
16:30 – 17:30  Coktail de premiere 

Meciurile de table se vor juca la 4 mese, dupa principul “castigatorul ramane la masa”. Cei 4 finalisti isi vor disputa intre ei locurile 1,2,3,4. Castigatorul unui joc de table este 
cel care va realiza primul 3 puncte. Jucatorii eliminati nu mai au voie sa se inscrie la o alta masa de joc.

Obiectivul jocului de table
Poate nu putem considera obiectivul jocului de table o regula, dar cu siguranta este foarte important de stiut ca obiectivul jocului este sa aduceti toate piesele in "casa", dupa 
care sa le scoateti afara. Primul care scoate toate piesele afara este declarat castigator.
Startul jocului
Fiecare jucator va lua cate un zar si il vor arunca pe tabla de joc, se analizeaza zarurile, jucatorul al carui zar arata numarul cel mai mare va face prima miscare folosind cele 
doua numere pe care le indica zarurile. Da se intampla sa fie acelasi numar pe ambele zaruri se arunca din nou zarurile pana numerele vor fi diferite. In unele jocuri jucatorii 
vor dubla automat miza in cazul in care amandoi nimeresc aceleasi numere, in cazul turnamentelor nu exista asa ceva.
Mutarea pieselor
Fiecare jucator isi va misca piesele conform celor 2 zaruri aruncate de catre el. El va muta piesele in corcondanta cu numerele indicate de zaruri. Sa presupunem ca zarurile 
indica 4-2, el va putea muta piesa 6 spatii sau o piesa 4 spatii si urmatoarea 2 spatii. Trebuie sa luati in considerare ca mutarea unei singure piese presupune defapt 2 mutari, 
fiecare mutare trebuie sa corespunda cu numarul indicat pe zar.
Dublele
Daca pe ambele zaruri este indicat acelasi numar, de exemplu 4-4 sau 5-5, se va numi dubla, iar cel care a aruncat zarurile nimerind dubla va putea face 4 mutari in loc de 
doua. Deci daca va nimeri o dubla de 3, 3-3 va putea muta de 4 ori 3 spatii, indiferent ca muta o piesa sau 4.
Jucatorii arunca si joaca alternativ in timpul jocului, exceptie facand cazul in care unul dintre jucatori nu poate sa faca o miscare lagala, insemnand ca va trebui s arenunte la 
mutarea sa in favoare oponentului sau.
Marcarea Spatiilor
Un jucator poate marca un spatiu si sa-l detina daca are pozitionat in acel spatiu 2 sau mai multe piese, odata ce detine acel spatiu oponentul sau nu mai are voie sa se 
opreasca in acel spatiu indiferent ca face o mutare simpla folosinduse doar de unul dintre numerele aratate de zaruri, sau se foloseste de combinatia acestora si indiferent de 
numar, prima mutare pica pe un spatiu detinut de oponent.
Blocajul
Un blocaj este atunci cand un jucator detine 6 spatii consecutive , astfel oponentul sau este prins dincolo de blocaj si nu poate trece de acesta deoarece cel mai mare numar 
pe zar este 6 si el detine 6 spatii.
Descoperire
O singura piesa pe un spatiu este considerata descoperita, astfel daca in procesul de mutare al pieselor sau mutarea se termina pe spatiul unde are oponentul piesa 
descoperita aceasta va fi inlaturata de pe tabla. De explu nimeriti 4-2 daca piesa se afla la 3 spatii distanta nu veti putea captura piesa chiar daca ati trecut peste ea, trebuie sa 
nimeriti spatiul in care se afla cu unul din numere, deci daca piesa se afla la 2,4 sau 6 (suma celor doua zaruri) spatii distanta va putea fi eliminata). Cel caruia i se inlatura 
piesa va trebui sa o readuca inapoi pe tabla. Acesta nu va putea face nici o miscare pana cand nu isi introduce piesa pe tabla. Piesa poate fi introdusa inapoi pe tabla in casa 
oponentului pe spatiul corespunzator numarului de pe zar, daca oponentul detine insa acel spatiu piesa nu va putea fi reintrodusa in joc.
Inchiderea tablei
Un jucator care a reusit sa ocupe toate cele 6 spatii din propria casa cu cate cel putin 2 piese pe fiecare spatiu, va putea zice ca a inchis tabla. Daca oponentul sau are inca 
piese in afara tablei nu le va putea reintroduce decat dupa ce va fi eliberat unul dintre spatii (va fi cel mult o piesa pe spatiu). Cel acre a inchis tabla va continua sa runce cu 
zarurile si sa joace practic d eunul singur pana se va elibera unul dintre spatii, astfel openentul sau va avea sansa sa nimereasca numarul spatiului cu unul dintre zaruri. De 
retinut ca oponentul inca mai are dreptul sa arunce cu zarurile chiar daca tabala este inchisa doar ca va trebui sa astepte eliberarea unui spatiu.
Mutarile obligatorii
Multi incepatori nu cunosc acesata regula desi este una dintre cele mai importante reguli ale jocului de table. Un jucator este fortat sa faca toate mutarile conform zarurilor 
daca acest lucru este posibil. Daca poate muta doar pentru unul din numerele indicate de zaruri, va trebui sa mute pentru cel mai mare numar, daca acest lucru nu este 
posibil va muta pentru numarul mai mic indicat de zaruri.
Scoaterea pieselor
Odata ce un jucator a adus absolut toate piesele sale in propria casa, va putea sa inceapa scoaterea lor de pe tabla. Piesele ce sunt astfel retrase de pe tabla nu vor fi 
reintroduse inapoi. Jucatorul care reuseste sa scoata cel mai repede toate piesele de pe tabla conform regulilor, este declarat castigator. Un jucator care are piese scoase de 
pe tabla de catre oponentul sau nu va putea retrage piesele pana cand nu reuseste sa-si reintroduca acele piese si sa le aduca in casa proprie. Daca pe parcursul scoaterii 
pieselor se intampla sa va ramana una dintre piese descoperite si aceasta sa fie capturata de catre oponent, va trebui intai sa reintroduceti piesa si sa o readuceti in propria 
casa pentru a putea continua scoaterea pieselor. Scoaterea pieselor se face conform numerelor de pe zar, totusi daca nu sunteti fortat sa scoateti o piesa de pe tabala o pueti 
muta in interiorul casei (de exemplu aveti piesa pe pozitia 6, daca nimeriti numarul 6 veti fi fortati s ao retragetim dar daca nimeriti numarul 5 cu zarurile puteti fie sa retrageti 
piesa de pe saptiul 5 fie sa mutati de pe spatiul 6 pe spatiul 1 in interiorul casei). Daca numarul indicat de unul din zaruri este mai mare decat numarul ultimului spatiu ocupat, 
puteti folosi acel numar ca si numar maxim al spatiului ocupat. De exemplu daca nu mai aveti nici o piesa pe spatiul numarul 6 si unul dintre zaruri indica 6 veti putea scoate 
piesa de la numarul 5, sau 4 sau orice numar care corespunde cu ultimul spatiu ocupat de una dintre piese.
Victorie dubla (Gammon) si victorie tripla (Backgammon)
Daca reusiti sa va scoateti toate piesele de pe tabla inainte ca oponentul sa reuseasca macar scoaterea unei singure piese, este considerata o victorie dubla, sau altfel 
denumit gammon. Daca reusiti sa va scoateti toate piesele de pe tabla inainte ca oponentul sa reuseasca macar scoaterea unei singure piese si mai are una dintre piese in 
casa voastra sau are o piesa scoasa de voi este considerata o victorie tripla sau backgammon.
Probleme cu zarurile
Se obisnuieste ca zarurile sa fie aruncate in partea dreapta a tablei de joc. Ambele zaruri trebuie sa ramana in interiorul acestei jumatati, daca se intampla ca unul din zaruri 
sa sara peste tabla, sau in partea celalta a tablei sau chiar sa se opreasca inclinat undeva pe colturi, se considera o problema cu zarurile astfel veti fi nevoiti sa aruncati din 
nou zarurile.
Pentru orice nereguli, neclaritati sau probeleme ce pot aparea in timpul turneului, va rog contactati echipa organizatoare ROMSTAL:

Roxana Ionescu  –  0731.977.807
Ionela Gingasu  –  0723.600.376

Campionatul  de Table
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