
SuperLiga 2012

1. Sistem de desfăşurare

Un sezon din SuperLiga se desfăşoară de-a lungul unui an calendaristic 

începând cu luna ianuarie până în decembrie. Acesta este împărţit în două tururi, 

lunile de vară (iunie – iulie – august) fiind considerate pauză competiţională. În 

funcţie de disponibilitatea Academiei de Fotbal de Masă, se pot desfăşura până la 

două turnee pe lună. La fiecare turneu se pot desfăşura una sau mai multe 

competiţii în funcţie de categoriile de joc.

2. Categorii de joc

Categoriile de joc ce se vor desfăşura în timpul unui turneu sunt după cum 

urmează:

• Open Singles/Doubles – competiţii la care pot participa toţi jucătorii;

• Women Singles/Doubles – competiţii la care pot participa doar fetele;

• Amateur Singles/Doubles   –   competiţii   la   care   pot   participa   doar 

jucătorii cu rank de amatori sau novice.

Important! Categoriile de Amateur si Novice din SuperLiga 2011 vor fuziona 

şi astfel jucătorii cu rank de Amateur sau Novice vor putea juca în continuare 

la Amateur.

3. Mese de joc

Mesele de joc pe care se poate desfăşura o competiţie sunt mese oficiale 

recunoscute de Federaţia Internaţională (ITSF). Începând cu SuperLiga 2011 cele 

două mese oficiale pe care se desfăşoară competiţiile sunt Bonzini şi Garlando. În 

funcţie   de   disponibilitatea   Academiei   se   pot  organiza competiţii şi pe alte 

mese oficiale de joc.

4. Sistemul de joc

Sistemul de joc este double-elimination (piramidă dublă) în care jucătorii 

sunt   plasaţi   în   primul   tur   în   funcţie   de   poziţia   în   clasamentul   general 



al categoriei. Pentru a fi eliminat din competiţie un jucător trebuie să piardă două 

meciuri, spre deosebire de unul singur cum există în sistemul single-elimination.

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita următorul link:

http://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament

5. Meciul

La categoriile de Open meciul se desfăşoară după sistemul 3 seturi din 5 

până la 5 pe piramida învingătorilor (winners-bracket) şi 2 seturi din 3 până la 5 

pe piramida învinşilor (losers-bracket). Dacă se ajunge în setul decisiv la scorul 

de 4-4 se va juca după regula 2 goluri diferenţă sau primul la 8.

La categoriile de Amateur şi Women atât meciurile pe winners-bracket cat 

şi cele pe losers-bracket se desfăşoară după regula 2 seturi din 3 până la 5 

păstrându-se regula de 2 goluri diferenţă sau primul la 8 în setul decisiv la 4-4.

În cazul în care timpul devine un factor pentru finalizarea competiţiei în 

condiţii bune, numărul de seturi poate fi redus.

6. Sistemul de clasificare

După fiecare competiţie jucătorii primesc puncte după sistemul Pro-Tour 

al Federaţiei Internaţionale după cum urmează:

Poziţia Puncte
1 35
2 30
3 25
4 20
5 18
7 15
9 13
13 10
17 8
25 5
33 4
49 2

65+ 1

Punctele   se   acumulează   într-un   sezon   calendaristic   şi   clasamentul 

se actualizează combinat Singles şi Doubles pentru categoriile de Open, Amateur 

şi Women.

http://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament


În primul turneu al unui nou sezon se va lua în considerare clasamentul 

general din sezonul precedent.

7. Numărul minim de jucători

Numărul minim de jucători pentru categoriile de Singles sau Doubles este 

de 6 jucători (3 echipe la Doubles). Membrii executivi pot reduce numărul pentru 

a se putea desfăşura o anumită competiţie.

8. Sistemul de ranking

Ranking-ul unui jucător este determinat de performanţele în competiţiile 

SuperLigii   şi   de   decizia   membrilor   executivi,  decizie finală şi irevocabilă.

Următoarele nivele de ranking sunt folosite de Academie:

• Novice

• Amateur

• Semi-Pro

• Pro

Pentru   a   păstra   un   echilibru   în   competiţiile   SuperLigii,   Academia   de 

Fotbal de Masă foloseşte următoarele criterii de departajare a ranking-ului unui 

jucător:

• clasamentul Open/Amateur Combined;

• experienţa ITSF;

• experienţa în afara ITSF;

• decizia membrilor executivi.

Modificarea ranking-ului se va face după cum urmează:

• Novice  Amateur

• Amateur  Semi-Pro

• Semi-Pro  Pro

Categoriile Semi-Pro şi Pro sunt considerate categorii cu experienţă şi în acest 

caz, în funcţie de clasament, un jucător poate fi retrogradat de la ranking-ul de 

Pro la Semi-Pro însă nu mai poate ajunge Amateur.



Pro

Un jucător este considerat de ranking Pro dacă în clasamentul Open 

Combined are o medie de puncte de peste 19 per competiţie. Aceşti jucători au în 

general peste 2 ani experienţă şi au jucat la competiţii ITSF şi/sau alte competiţii 

organizate de alte federaţii.

Semi-Pro

Nivelul Semi-Pro a fost creat ca o etapă intermediară între Amateur şi Pro. 

Jucătorii de nivel Semi-Pro au o medie de peste 13 puncte per competiţie în 

clasamentul Open Combined. Aceştia sunt în general jucătorii promovaţi de la 

nivelul de Amateur sau jucători cu o experienţă mai mică decât cei de nivel Pro 

dar competitivi la nivelul de Amateur.

Amateur

Jucătorii cu ranking de Amateur sunt jucători cu o foarte mică experienţă 

ce nu pot fi competitivi la categoria Open. Aceştia au cel mult 13 puncte in 

clasamentul Open Combined.

Novice

Jucătorii cu ranking de Novice sunt jucători care nu sunt încă competitivi 

la nici o categorie, Amateur sau Open, şi care în general sunt nou veniţi în lumea 

fusbalului sau nu au aptitudinile necesare pentru a trece la un nivel superior.

Definiţie:  Un jucător este considerat competitiv la o anumită categorie în 

momentul în care se poate lupta constant pentru un loc pe podium (excepţia 

este considerată categoria Open unde participă cei mai buni jucători şi în care 

un jucător Semi-Pro poate să nu fie competitiv în prezenţa mai multor jucători 

de nivel Pro).

9. Avansarea în ranking

Avansarea în ranking de la Novice  Amateur sau Amateur  Semi-Pro se 

face după cel puţin un tur de sezon, în funcţie de rapiditatea cu care progresează 



un jucător. De asemenea este nevoie de un număr de peste 12 jucători la o 

categorie pentru a se putea aplica criteriile de mai jos şi de o prezenţă constantă 

din partea acestora.

Definiţie: Un jucător are o prezenţă constantă în momentul în care participă 

la cel puţin o treime din competiţiile desfăşurate la o anumită categorie pe un 

întreg sezon sau tur de sezon.

10. Criterii de departajare:

• primul criteriu de departajare constă în acumularea unei medii de peste 25 

puncte după un tur de sezon sau un sezon întreg în categoria jucătorului;

• al doilea criteriu de departajare constă în obţinerea unei medii ridicate de 

puncte la o categorie superioară. Pentru un Novice sau Amateur este 

nevoie de peste 13 puncte la categoria de Open;

• pentru   cazurile   speciale   a   fost   introdus   şi   al   treilea   criteriu   de 

departajare   şi  singurul irevocabil,   ce   constă   în   decizia   membrilor 

executivi de a avansa un jucător la un ranking superior.

Tabel categorie şi ranking corespunzător:

Categorie/Ranking Pro Semi-Pro Amateur/Novice
Open Combined >19p >13p <=13p
Amateur Combined >25p <=25p

11. Taxa de membru

Pentru a deveni membri ai Academiei de Fotbal de Masă, jucătorii trebuie 

să achite o taxă anuală şi astfel pot beneficia de mai multe avantaje precum:

• reducerea taxei de participare;

• card de membru particularizat;

• pagină personalizată pe site-ul oficial al Academiei;

• acces la materiale video speciale pe site-ul oficial;

• preţuri promoţionale la materiale de fusbal;

• reduceri la transport la competiţii din afara României.



12. Taxa de participare

Valoarea taxei de participare este decisă de membrii executivi la o sumă ce

poate permite acoperirea cheltuielor de transport şi premii. Modificarea taxei se 

poate face oricând în cursul unui an calendaristic.

13. Premii

Premiile constau în medalii şi/sau cupe în funcţie de competiţii. La toate 

categoriile de Open, Amateur etc din SuperLigă primele 3 echipe clasate primesc 

medalii particularizate.


