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CAPITOLUL  1. Echipament minim necesar jocului de ţui şi terenul de joc.

1.A. jocul la porţi

1.1.A. Porţile

1.1.A.
Porţile, compuse din două bare verticale şi o bară transversală cu secţiuni dreptunghiulare, cu

dimensiunea de 0,075 metri, cu faţa la terenul de joc şi vopsite în alb vor fi plasate pe liniile de poart 
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ăla fiecare capăt al terenului de joc, la distanţe egale de marginile terenului de joc şi nu la mai puţ in 
de 0,30 metri distanţă de capetele terenului de joc. 

1.2.A
Distanţa dintre feţele interioare ale barelor verticale va fi de 3 metri. Când apa are adâncimea

de 1,50 metri sau mai mult, faţa interioară a barei transversale va fi la 0,90 metri de la suprafaţa apei. 
Când apa are adâncimea mai mică de 1,50 metri, faţa interioară a barei transversale va fi la 2,40 metri
de fundul bazinului. 

1.3.A.
Plasele (nerigide) vor fi legate sigur de bare astfel încât să închidă complet întreaga suprafaţă 

a porţii şi vor fi legate de structura porţii în aşa fel încât să formeze un spaţiu liber de cel puţin 0,30 
metri faţă de linia de poartă, oriunde în interiorul porţii. 

L= 15m   

l= 6m+poartă(3 m)+6m

-apa trebuie să aibă o adâncime de min 2 m .

1.B. Jocul de ţui cu maluri

L= 29 pasi

l= 6m+poartă(3 m)+6m adica 15 m

malul cu înălţimea de h=35 cm

-apa trebuie să aibă o adâncime de min 2 m.

-malul unde stau jucătorii este construit cu inveliş protector din material aderent şi semi 
moale(cauciuc specific ) cu surafaţa de loc de refugiu având min 2 m- max 2.4 m

-în acest tip de joc poarta este însă-şi malul iar jucătorii au rolul de a apăra din apă sau de pe mal cu 
oricare parte a corpului această poartă.

Grafic
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CAPITOLUL  2. Mingea de joc

-se va folosi minge de joc de polo pe apă la jocul dintre porţi cu specificul cerut de jocul de polo pe 
apă( minge mărimea 6 - vezi regulamentul FINA)

 2.A MINGEA DE ŢUI LA PORŢI

 

Mingea va fi rotundă şi va avea o cameră cu supapă. Va fi rezistentă la apă, fără şireturi şi fără a fi 
acoperită de grăsimi sau alte substanţe similare.

1.

Greutatea mingii va fi cuprinsă între 400 şi 450 de grame.

 2.

Pentru jocurile de bărbaţi circumferinţa mingii va fi cuprinsă între 0,68 metri şi 0,71 metri iar 
presiunea va fi de 90-97 kPa.

3.

Pentru jocurile de femei circumferinţa mingii va fi cuprinsă între 0,65 metri şi 0,67 metri iar 
presiunea va fi de 83-90 kPa.

4.

Pentru jocurile de mixt circumferinţa mingii va fi cuprinsă între 0,68 metri şi 0,71 metri iar 
presiunea va fi de 90-97 kPa, identic cu cerinţele de la punctul 3.3.c.

2.B MINGEA DE ŢUI CU MAL
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-mingea de “35” pentru jocul dintre maluri fiind una specifică acestui ramuri sportive prin forma 
ovalizată obligatorie şi construcţie de cauciuc foarte elastică, necesară ricoşeurilor. Mărimea este 5 
pentru o mai bună aderenţă. foto si specificari de cauciuc.

Pe parcursul unui joc se va folosi un număr de trei(3) mingi(una de joc şi câte una la câte un arbitru)

CAPITOLUL  3  Căştile

3.1.

Căştile vor avea culori contrastante, conform aprobării arbitrilor. Niciunei echipe nu i se poate
impune de către arbitrii să poarte căşti dar trebuie minim să poarte un număr de competiţie vizibil pe
corp de pe malul de arbitraj în cazul jocului de ţui amator. Căştile vor fi legate sub bărbie. Dacă un 
jucător îşi pierde casca în timpul jocului, jucătorul o va înlocui la prima oprire a jocului  când echipa lui
este în posesia mingii. Căştile vor fi purtate pe toată durata jocului. 

3.2.
Căştile pentru jucătorii profesionişti  fată de cele neobligatorii ale jocului amator, sunt căştile 

prevăzute cu protecţii maleabile pentru urechi, iar culorile sunt alese liber de echipe. 
 
3.3

Căştile vor fi numerotate lateral pe ambele părţi cu numere de 0,10 metri  înălţime. Nici un 
jucător nu va avea voie să-şi schimbe numărul  căştii în timpul jocului, cu excepţia cazului în care 
arbitrul permite acest lucru, caz în care va fi anunţat şi secretariatul. 
3.4. 

Pentru meciurile internaţionale, căştile vor avea inscripţionat în partea din faţa codul de trei 
litere al ţării şi pot de asemenea să afişeze culorile steagului ţării respective. Codul ţării va fi de 0,04 
metri înălţime. 

CAPITOLUL 4. Echipele de joc şi oficialii.

 Echipele de joc sunt formate din 

- 3 sportivi din ambele sexe ori mixt( pentru competiţiile expre specificate cu concurenţă de mixt, 
unde doi sportivi din aceeaşi echipa nu pot fi in acelasi timp în terenul de joc, iei având acelaşi gen iar
in condiţia doi de acelaşi sex în teren se elimina mixtul), din care doar doi sunt jucătorii fiind în teren 
al treilea având rolul de rezervă.

- un profesor-antrenor principal
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- un antrenor secund

- echipă tehnică( medic , masseur, fizioterapeut, etc.) cu rol de .......ki kel boviteni.

CAPITOLUL 5. Arbitrajul

Arbitrajul este format din doi arbitrii aşezaţi la liniile porţilor pe părţi oblic opuse plus un arbitru de 
rezervă a cărui atribuţii sunt activate doar în cazul unei necesităţi de schimb de arbitrii.

1. arbitrul principal are rolul de a conduce jocul pe jumătatea lui de teren, dar cu putere de 
decizie şi în cazul terenului celuilalt arbitru

2. arbitrul secundar are rolul de a conduce jocul  în zona de teren din jumătatea lui dar fară 
putere deplină de decizie.

- orice decizie luată trebuie a fi sincronizat între arbitrii conform regulamentului jocului de 
ţui.

-în cazul nesincronizărilor arbitrii au dreptul de a întrerupe jocul de ţui pentru a lua o decizie

        3.    Mingea se repune în joc fără consimţământul expre al arbitrului dar cu particularitatea ca 
arbitrul să poată cere revenirea la fază anterioară în cazul sesizării unei încălcări de regulament.

        4.   -punerea mingii în joc se face cu tragere la sorţi între cele două echipe. 

        5.   -fiecare aruncare la poartă este apărată de către jucatorii adverşi doar cu specificaţia de 
obligativitate a apărătorilor de a păstra o zonă de siguranţă de execuţie de minim 1 m faţă de jucătorii
din atac.

Se interzice cu penalizarea de ţui ne-permiterea repunerii mingii în joc prin joc cu stânjenirea vederii 
jucătorului , folosind trucuri de inhibare: - stropirea cu apă

: - punerea palmei în faţa ochilor adversarului de la distanţă   
mai mica de 1 m.    

       6.   - Apărarea are dreptul de a se apăra pe toată suprafaţa terenului de joc 

      7.   - În cazul posesiei de minge echipa cu posesie NU este obligată să aştepte repoziţionarea 
jucătorilor deveniţi apărători ci au dreptul de aruncare spre poarta adversă de la locul unde a căzut 
mingea în teren.
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ex : în cazul în care mingea aruncată este ricoşat în lateral de poartă din mâna vreunui apărător 
mingea va fii repusă de pe linia de 2 m a porţii (cu eroare de ±20 cm) atât de la linia imaginară care 
leagă cele două bări laterale măsurat în jurul bărilor unde cei 2 m sunt raza cilindrică a băriilor 
indeferent de locaţia bării(transversală şi laterală)

Acestă rază de 2 m măsurată în jurul bărilor formează careul de repunere a mingii dedicat jucătorilor 
în caz de aşa numitul : în ţui lateral(în ţui lateral – când mingea este respinsă în lateralul din spatele 
porţilor terenului de ţui).

Unele terenuri de joc sunt mai lungi dar nu mai mici decât terenul minim indicat la punctele  unde 
obligatoriu se joacă după regula de zonă din spatele porţii care înseamnă că la o minge ricoşată în 
spatele porţilor dar încă considerată jucabilă dar aflat în zonă de atenţie delimitată de linia bării 
transversale dar urmat de linia de la colţul bărilor până la marginea bazinului de apă şi în afara 
terenului de joc imediat în spatele porţilor dar nu mai mult de 5 m (pentru bazine mai mari)- regula 
se pune şi la bazine unde există posibilitatea terenului de joacă şi delimitarea zonei de atenţie( în 
aceste cazuri terenul este suplimentat şi jocul devine mai continu).

-mingea căzută din ricoşeu în spatele liniei porţilor este considerată ca fiind în zonă de atenţie şi ea 
poate fi executată ca şut de neatenţie valabil dacă jucătorul consideră ca să păstreze mingea în joc.

Mingea este considerat ca scos din joc  dacă în această situaţie considerată bonusul apărătorului, 
acesta nu cere explicit excluderea mingii prin introducere din careu a unei alte mingi de joc. În cazul 
acesta se va oferi obligatoriu repoziţionarea echipelor în porţi şi confirmată afirmativ de căpitanul de 
echipă din teren.(căpitan de echipă este doar în teren la schimbare a jucătorului schimbându-se şi 
căpitanul de echipă)

CAPITOLUL 6. Timpul de joc

-timpul de joc este împărţit în două reprize de joc de 2 goluri totalizând un total de 4 goluri, 
cu schimb obligatoriu de porţi între cele două reprize.

este un joc de viteză care datorită specificului său impune restricţionare de număr de goluri la cifra 
4( MODIFICABIL CU ACCEPTUL FORURILOR SUPERIOARE sau a organizatorilor dar cu acceptul 
arbitrilor).

 -jocul echilibrat măreşte spectaculozitatea şi timpul de joc.
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CAPITOLUL 7. Protecţie

Acest sport este unul cu specific de apă şi se desfăşoară în mediu umed. Toate riscurile la care se 
expun sportivii sunt de raspunderea lor sau a tutorilor legali. Acest sport este dedicat sportivilor cu 
varsta mai mare de 14 ani.

Concluzii

  

INDEX 

Ţui- Este un joc sportiv dedicat sportivilor amtori şi profesionişti practicat în bazin cu apă, specific 
construit acestei ramuri sportive, sau în lacuri cu teren specific delimitat şi amenajat corespunzător, în
care scopul sportivului e sa arunce mingea din apă spre poarta adversă pentru a reuşi un gol, iar 
poarta este apărată minim de un jucător şi maximum de doi.

Ţui – nume de joc sportiv dedicat sportivilor amtori şi profesionişti  practicat în bazin cu apă specific  
acestei ramuri sportive, sau în lacuri cu teren specific delimitat şi amenajat corespunzător, în care 
sportivul arunca mingea din apă spre poartă pentru a reuşi un gol, iar poarta este apărată minim de 
un jucător şi maximum de doi.

Ţui I , Ţui II , Ţui  III – sunt greşeli de echipă care la atingerea sumei de III greşeli  va genera o lovitură 
de penalitate echipei porţii careia i-a fost atribuite(numărul ţui urmăreşte echipa care a făcut această 
greşeală de echipă şi în cazul schimbului de poartă şi totodată se resetează la zero după efectuare de 
penalti. Penaltiul se va executa imediat la întrunirea condiţiei de Ţui trei). Se efectuează o lovitură de 
penalitate de la jumătatea distanţei dintre porţi la comanda expresă a jucătorului coechipier fără 
fentă de şut dar valabil doar dacă echipele au convenit că sunt pregătite de derularea penaltiului. 

Ţui de poartă - Mingea este considerat ca scos din joc  dacă în această situaţie considerată bonusul 
apărătorului, acesta nu cere explicit excluderea mingii prin introducere din careu a unei alte mingi de 
joc. În cazul acesta se va oferi obligatoriu repoziţionarea echipelor în porţi şi confirmată afirmativ de 
căpitanul de echipă din teren.

Ţui trei – este considerată lovitură de penalitate care se execută la comanda coechipierului executant 
dar nu înainte de a primi confirmare verbală de stare de pregătit de la căpitanul echipei adverse, care 
se vor apăra obligatoriu în careul porţii de ţui.
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Ţui lateral – mingea care iese în lateralul terenului unde ea va trebui a fi repusă în joc de la locul 
parăsirii terenului( excepţie face în acest caz terenul care permite aut lateral, deoarece unde terenul 
în lăţime nu permite şi în lateralul terenului ţui lateral, acolo nu mai avem dreptul repunerii mingii de 
ţui din careul de ţui ci suntem obligaţi a repune mingea din zona unde mingea a efectuat aut lateral 
cu creere de zonă de siguranţă de şut în jurul punctului ales de repun ere a mingii)

Careu de ţui – Zona de careu virtual al porţii de ţui. Loc de repunere al mingii de ”35” aflat în zona de 
maxim 2 metrii de la malul formator de poartă de ţui adica mal sau porţi.

punct de şut  sau repunere- este acel loc unde a atins mingea prima oara apa de la o minge aruncată 
spre poartă atît căzută în faţă cât şi respinsă de jucători sau ricoşată din bările porţii de ţui. ( excepţie 
fiind punctul de şut de la jocul de ţui cu mingea de ”35” unde poarta neavând transversală, mingea 
şutată peste poartă va fi repusă din apă dar din zona de careu de ţui. ) fiecare punct de şut generează 
câte un cerc de siguranţă al şutului aflat în rază de  minim 1 m de la executant.

 Blocajul de ţui – se vor accepta toate tipurile de blocaj ale corpului dar ele nu au voie sa intre în 
vreun fel în cilindrul de siguranţă al executantului ( excepţie facând începutul de meci, începuturile de
după la goluri, repoziţionările, sau ţui treiul).

Repoziţionare – numim momentul când mingea a ieşit din joc şi ea trebuie repusă din careul porţii. În
cazurile de repoziţionări din joc(început de joc, repunere după gol, repunere după Ţui I şi/sau Ţui 
II,sau repunere din abandon de Ţui de poartă  )

Respingere de minge – se consideră atunci cănd mingea este respinsă atăt de sportivi cât şi 
ricoşeurile din bară unde bara este considerată ca punct de ricoşeu al echipei care o apără. La un şut 
la care mingea ricoşează din bara porţii înspre în faţă, dar acea minge căzând totuşi în teren, se va 
forma un punct de şut sau repunere. Echipa căruia i se face punctul de şut sau repunere, dacă este 
destul de vigilentă să respingă mingea spre un alt punct de şut sau repunere atunci va creea un alt 
punct de repunere dar de această dată în favoarea proprie. Dacă mingea atinge apa atunci această 
primă atingere a apei de după respingere va fi luată ca punct de şut sau repunere. 

Respingerea de minge atât din jucător cât şi din bara porţii ajunsă în poată ca gol va fi pusă echipei 
din atac care a iniţiat şutul( excepţie facând respingerile din bară în poarta executantului de şut unde 
mingea ricoşează de mai multe ori şi unde se va lua în calcul ultimul punct de ricoşeu ca punct de 
provenienţă a mingii, fie ea jucător sau bara porţii apărate de el ori coechipierul acestuia.  

 

 


