
 
 

 

 

 

SuperLiga 2015 

 

1. Sistem de desfăşurare  

Super Liga  este o competitie organizata de Asociatia Sportiva „Academia de Fotbal de Masa” 

Un sezon din SuperLiga se desfăşoară de-a lungul unui an calendaristic începând cu luna 
februarie până în decembrie. Acesta este împărţit în două tururi, lunile de vară (  iulie – 
august) fiind considerate pauză competiţională.  

2. Structura competitiei 

Competitia Super Liga este structurata pe 3 categorii de ranking, categorii ce reprezinta si 
numarul de divizii : PRO , SEMI – PRO, AMATOR.  

Pentru inceput componenta diviziilor va fi formata din 8 jucatori / echipe. 

In functie de numarul de participanti , fiecare divizie poate fi impartita in mai multe serii, 
exceptie facand divizia PRO care va contine o singura serie. 

Etapele competitiei se vor organiza saptamanal pentru fiecare divizie. 

3. Categorii de joc  

Categoriile de joc ce se vor desfăşura în timpul unei etape sunt după cum urmează: 

 • PRO Singles/Doubles – competiţii la care pot participa jucatorii cu rank PRO;  

• SEMI -PRO Singles/Doubles – competiţii la care pot participa doar jucatorii cu rank SEMI - 
PRO;  

• AMATEUR Singles/Doubles – competiţii la care pot participa doar jucatorii cu rank 
AMATEUR;  

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

4. Mese de joc 

Mesele de joc pe care se poate desfăşura o competiţie sunt mese oficiale recunoscute de 
Federaţia Internaţională (ITSF). Pentru editia SuperLiga 2015 cele două mese oficiale pe care 
se desfăşoară competiţiile sunt Bonzini şi Garlando.  



 
 

 

 

 

 

5. Locatii de desfasurare 

Locatiile de desfasurare a Super Ligii 2015 sunt, pentru inceput:  

King’s Club Biliard – Bd. Iuliu Maniu Nr. 8A  ( pentru etapele desfasurate pe masa Bonzini ) 

Underworld Club – Str. Coletei Nr. 48 ( pentru etapele desfasurate pe masa Garlando ) 

6. Sistemul de joc  

Sistemul de joc este double-elimination (piramidă dublă) pentru seriile / diviziile ce au in 
componenta 8 jucatori / echipe si single elimination pentru seriile / diviziile ce au in 
componenta 16 jucatori / echipe. Ambele sisteme sunt precedate de o sesiune de calificari, 
in care fiecare jucator va disputa 3 meciuri.  

Clasamentul din calificari va garanta pozitia pe tabloul double / single elimination.  

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita următoarele  link – uri :  

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

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

7. Meciul  

La fiecare categorie,  in calificari, meciul se desfăşoară pana la inscrierea a 7 goluri. 

Pentru categoriile de PRO si SEMI PRO, meciurile din cadrul piramidei duble se desfasoara in 
sistemul a 3 seturi din 5 până la inscrierea a 5 goluri pe piramida învingătorilor (winners-
bracket) şi 2 seturi din 3 până la 5 pe piramida învinşilor (losers-bracket).  

In ultimele 2 faze ( semifinala si finala) pe piramida invinsilor, se revine la sistemul de 3 seturi 
pana la 5. 

Dacă se ajunge în setul decisiv la scorul de 4-4 se va juca după regula 2 goluri diferenţă sau 
primul la 8.  

Pentru 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.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Single-elimination_tournament
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In varianta single elimination meciurile se desfasoara in sistemul 3 
seturi din 5 pana la inscrierea a 5 goluri. 

În cazul în care timpul devine un factor pentru finalizarea competiţiei în condiţii bune, 
numărul de seturi poate fi redus.  

8. Sistemul de clasificare  

După fiecare competiţie jucătorii primesc puncte după sistemul Pro-Tour al Federaţiei 
Internaţionale după cum urmează:  

Locul 1 : 35 p 

Locul 2 : 30 p 

Locul 3 : 25 p 

Locul 4 : 20 p 

Locul 5 : 18 p 

Locul 7 : 15 p 

Locul 9 : 13 p 

Locul 13 : 10 p 

Punctele se acumulează într-un sezon calendaristic şi clasamentul se actualizează pe fiecare 
categorie in parte ( Singles / Doubles ) cat si combinat pentru fiecare divizie ( PRO, SEMI – 
PRO, AMATEUR, WOMEN.  

În primul turneu al unui nou sezon se va lua în considerare clasamentul general din sezonul 
precedent.  

9. Numărul minim de jucători  

Pentru inceput componenta diviziilor va fi formata din 8 jucatori / echipe. 

In functie de numarul de participanti , fiecare divizie poate fi impartita in mai multe serii, ce 
vor contine minim 8 si maxim 16 jucatori / echipe. 

In cazul in care o serie contine un numar de jucatori / echipe cuprins intre 9 si 15 inclusiv, 
seria va avea de fapt 16 jucatori, locurile libere urmand a fi completate de jucatori virtuali. 

 

 



 
 

 

10. Sistemul de ranking  

Ranking-ul unui jucător este determinat in principal de performanţele în competiţiile 
anterioare SuperLiga  dar si de performanţele in competitiile ITSF si de decizia 
organizatorilor, decizie finală şi irevocabilă.  

Următoarele nivele de ranking sunt folosite de Academie:  

• Amateur : jucatori noi ce descopera acum acest sport si nu au mai participat in competitii 
oficiale de fotbal de masa si jucatori cu o foarte mica experienta in jocul de fotbal de masa 

• Semi-Pro : jucatori ce si-au castigat acest rank pe parcursul competitiilor din anii anteriori, 
locurile 8 – 16 in clasamentul Super Liga Open Combined 2014 dar si jucatori PRO ce nu au 
participat in competitia Super Liga 2014. 

• Pro : primele 8 pozitii in clasamentul Super Liga Open Combined 2014 pentru competitia 
de Singles si primle 8 echipe ( ce au in componenta jucatori PRO ) in urma clasamentului 
Open Combined 2014.  

Pentru competitia Doubles echipele pot avea in componenta si un jucator de rank inferior. 

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 Combined Super Liga 2014;  

• experienţa ITSF;  

• experienţa în afara ITSF;  

• decizia organizatorilor.  

Modificarea ranking-ului se va face după cum urmează:  

 • 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.  

Astfel, daca la startul competitiei sau pe parcurs se vor inscrie jucatori clasificati drept PRO 
sau SEMI PRO ( pentru editiile anterioare ) insa ei nu au participat la editia 2014 a Super Ligii, 
acestia se vor inscrie in competitie la un rank inferior insa nu mai jos de SEMI - PRO. 

 

  

  



 
 

 

11. Avansarea în ranking 

 Avansarea în ranking de la AMATEUR la SEMI – PRO sau de la SEMI – PRO la PRO se face 
după cel puţin un tur de sezon.Numarul jucatorilor/echipelor care retrogradeaza sau 
promoveaza vor fi comunicate ulterior in functie de numarul de participanti. 

12. Taxa de membru Academia de Fotbal de Masa 

Aceasta competitie este destinata exclusiv membrilor Academiei de Fotbal de Masa. 

Pentru a deveni membri ai Academiei de Fotbal de Masă, jucătorii trebuie să achite o taxă 
anuală in valoare de 40 RON şi astfel pot beneficia de :  

• acces in cadrul competitiei oficiale Super Liga;  

• acces in cadrul competitilor internationale organizate in tara si in strainatate;  

• reducere la taxa de participare la turneele  ITSF organizate in Romania ( Pro Tour / Master 
Series ) 

13. Taxa de participare Super Liga 

Valoarea taxei de participare este de 7 RON / etapa reprezentand suma ce poate permite 
acoperirea cheltuielor de organizare, transport materiale şi premii. Modificarea taxei se 
poate face oricând în cursul unui an calendaristic.  

Persoanele cu varsta sub 18 ani nu platesc taxa de participare, insa nu sunt scutite de plata 
taxei de membru. 

14. Premii  

Premiile constau în medalii pentru fiecare etapa şi cupe la finalul competitiei.  

La toate categoriile primele 3 echipe clasate primesc medalii particularizate. 


