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2015 FRT – Seniori+35(30) Campionatul National pe Echipe
Râmnicu Vâlcea – Baza STHEPHANY

26-30 August 2015

Locatie: Baza Sthefany- Rm. Valcea
Str. Morilor Nr.32

Organizator: C.S. ADITEN

Generalitati
Perioada de desfasurare: joi 27 August – duminica 30 Audust 2015

Concursul va avea loc în conformitate cu regulile FRT care includ ROTTR – Seniori+35(30), Regulamentul
Competitiei pe Echipe – Seniori/Superiseniori  si a  Codului de conduita aflate pe site-ul FRT, sectunea
Documente.

Competitia (ca particularitate la aceasta prima editie) se va juca astfel:
a) Pe baza de round robin(sah-4), daca la o categorie sunt inscrise 3-4 echipe.
b) Sistem Tablou DKO, sau Tablou Ierarhic, daca la o categorie sunt inscrise 5-8 echipe, etc.

Fiecare intalnire va consta din doua meciuri de simplu si un meci de dublu.
Fiecare echipa va fi formata din minim doi(2) jucatori si maxim patru(4) jucatori, care se vor trece pe formularul de
Nominalizare a echipei, iar valoarea acesteia va fi determinata de clasamentul primilor doi(2) jucatori la data
Sedintei Tehnice.
Alternativ, un căpitan non-playing poate fi nominalizat în plus. Jucătorii trebuie să fi împlinit vârsta
corespunzătoare până la 31 decembrie 2015 și trebuie să aibă legitimatie FRT valabila.
Meciurile se vor juca atat la simplu cat si la dublu pe sistemul cel mai bun din trei seturi cu tiebreak (la primele
doua(2) seturi, iar setul trei(3), decisiv, se va juca un super-tiebreak pana la zece puncte(cu diferenta la 2 puncte.
O echipa poate fi formata din jucatori de categorie diferita, dar cel mai tanar va determina categoria de inscriere si
participarea acesteia.
Daca un jucator legitimat care nu reuseste sa participe (din lipsa de componenta a clubului respectiv), acesta
poate incheia un protocol de colaborare cu un alt club, conform Regulamentului de Protocol-Colaborare afisat
pentru aceasta competitie.
Un jucator nu poate avea un acord pentru „protocol de colaborare”, daca clubul la care este legitimat,
participa in respectivul campionat.
La fiecare intalnire se va folosi o cutie de 4 mingi, cate doua(2) mingi la simplu, iar la dublu se vor utiliza mingiile
jucate la simplu.
Formularele de inscriere echipa si cele de nominalizare jucatori, completate de catre cluburi, se pot transmite si pe
adresa de e-mail a organizatorului in termenul mentionat in FactSheet(infocomp).

Termenul limita de inscriere a echipelor:
Luni 24 AUGUST 2015

Termenul limită pentru nominalizarea jucatorilor:
Luni 24 AUGUST 2015

Jucatorii nominalizati trebuie să fie în posesia unei Legitimatii FRT, la clubul respectiv, avand viza anuala platita
pentru 2015, sau Protocol de colaborare (incheiat in termen).

Taxa De Inscriere:  250 lei pe echipa participanta
Vă rugăm să rețineți că taxa de inscriere trebuie să fie plătită de către jucatorii din fiecare echipa inscrisa la fata
locului la data sedintei tehnice, atunci cand se vor efectua tablourile de concurs.

Termenul limita de retragere a echipelor:
Marti 25 AUGUST 2015

Orice echipa care nu se retrage in termen sau nu confirma neparticiparea va fi responsabila pentru neinscriere sa
la editia urmatoare, 2016.
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2015 FRT – Seniori+35(30) Campionatul National pe Echipe
Râmnicu Vâlcea – Baza STHEPHANY

26-30 August 2015

TEREN:... 4 suprafata - zgura
MINGI:.... TBA
SEDINTA TEHNICA: .... Miercuri 26 August 2015, ora 14.00 cu participarea capitanilor de echipa (club)

Afisare TABLOURI:.... Miercuri 26 August 2015, ora 19.00

Ceremonia De Deschidere:.. Miercuri 26 August 2015, ora 20.00 la Restaurantul Baza Sthefany

ÎNCEPERA JOCURILOR: .. Joi 27 August, ora 9.00

Finalul Competitiei:... Duminica 30 August 2015, ora 14.00

Ceremonia de premiere:.. Duminica 30 August imediat dupa finalul meciurilor

EVENIMENTE SOCIALE,
CINA OFICIALA:... Vineri 28 August ora 20.00 la Restaurantul Baza STHEFANY
Gratuit pentru toți membrii echipelor participante si pentru persoanele insotitoare care stau intr-unul din hotelurile
oficiale.

COMITETUL DE ORGANIZARE,
FRT-Comisia de Seniori/Superseniori: Parjol Aurel, Tel. 0723.318200, email: seniori.superseniori@frt.ro
DIRECTOR de TURNEU: Ionescu Adrian, Tel. 0744.509088, email: aditen@xnet.ro

OFICIALI....(arbitru): Iordache Giban, Tel. 0763.149538, email: iordache_giban@yahoo.com
In vederea inregistrarii rezultatelor ( tablouri, proces-verbal al intalnirilor ) se vor pune la dispozitia Arbitrului
Principal, fisierele corespunzatoare.

CAZARE: - Hotel MARIA,  Telefon:0250.713603 / 0250.713478, Str. Antim Ivireanu Nr.48
- Pensiunea SUPCA, Telefon: 0250.713857 / 0350.405253, Str. Petrache Poenaru Nr.2

TROFEE:
Trofeele vor fi asigurate si prezentate de catre clubul organizator - FRT, echipelor câștigătoare, împreună cu
medaliile reprezentative; locul 1, 2, 3, pentru fiecare jucator de echipa.
Căpitanul de fiecare echipa câștigătoare va primi trofeul pentru clubul de origine(reprezentativ).

IMBRACAMINTE SI ECHIPAMENT:
Toti jucatorii trebuie sa se imbrace si sa se prezinte pentru joc intr-un mod corespunzator. Trebuie purtata
imbracaminte de tenis curata si uzual acceptata.
Membri ai unei Echipa de dublu este de preferat sa se îmbrăcace în mod substanțial aceleași culori.
Se vor respecta toate instructuinile din ROTTR - Seniori +35, Anexa 1, cap.C, pct.c(imbraminte si echipament).

INSTRUCTUNI MEDICALE:
Este obligatorie prezenta la locul de desfasurare a meciurilor a unui cadru medical.
Cluburile sau Asociatiile participante sunt responsabile pentru asigurarea faptului ca toti membrii echipei lor si
orice oficiali de insotire in delegatia lor, sunt pe deplin si reglementate in mod adecvat de asigurare (viza)
medicala in vederea participarii la eveniment, iar jucatorii inscrisi sa semneze personal, Declaratia pe propria
raspunerii asupra faptului ca este apt pentru effort fizic.
Toti jucatorii  care se inseriu la Campionatele Nationale organizate de FRT sau  sub egida  FRT  sunt de  acord,
ca o conditie a inscrierii lor, ca, pentru ei, executorii lor legali, administratori, manageri, mostenitori   si
reprezentanti personali sa renunte la pretentiile de orice fel, natura sau descriere incluzand revendicari  sau
accidentari din trecut, prezent sau viitor, daca exista, suportate in calatoria catre / de la turneul de tenis sau in
timpul participarii la acest turneu de tenis, impotriva Federatiei Romane de Tenis care autorizeaza aceste
competitii.
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