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Categorii de varstă: +30, +35,+40, +45, +50, +55, 
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17-20 Septembrie 2020 

 

 

FOCŞANI – Baza C.S.M. FOCŞANI 

Organizator: FRT – C.S.M. FOCŞANI 

 
INFOCOMP  întocmit la 20.08.2020 

 

Locaţie: Baza C.S.M. FOCŞANI Aleea STADIONULUI, nr. 2 

Organizator: FRT - C.S.M. FOCŞANI 

 

Generalităţi: 

Perioada de desfăşurare: Joi 17 Septembrie - Duminică 20 Septembrie 2020 

 

Concursul va avea loc în conformitate cu regulile FRT care includ ROTTR pentru 

Seniori/Superseniori+35(30), Regulamentul Competiţiei pe Echipe - Seniori/Superiseniori şi a 

Codului de conduită aflate pe site-ul FRT, secţiunea Documente. 

 

Competiţia se va juca astfel: 

Sistem şah, dacă la o categorie sunt înscrise 3-5 echipe, o grupă. 

Sistem şah dacă la o categorie sunt înscrise 6-8 echipe, două grupe 

Fiecare întalnire va consta din două meciuri de simplu şi un meci de dublu. 

Fiecare echipă va fi formată din minim 2 (doi) jucători şi maxim 4 (patru) jucători, care se vor trece 

pe Formularul de Nominalizare a echipei, iar valoarea acesteia va fi determinată de clasamentul 

primilor 2 (doi) jucători la data şedinţei tehnice. Alternativ, un căpitan nejucător poate fi 

nominalizat în plus, cu condoţia ca acesta să fie membru al clubului care înscrie echipa în turneu . 

Jucătorii trebuie să fi împlinit vârsta corespunzătoare până la 31 decembrie 2020, trebuie să aibă 

legitimaţie FRT valabilă, cu taxa anuală plătită precum şi viza medicală valabiă pe toată durata 

desfăşurării turneului. 

Meciurile se vor juca atat la simplu cat şi la dublu pe sistemul cel mai bun din trei seturi cu 

tiebreak (la primele 2 (două) seturi, iar setul 3 (trei), decisiv, se va juca un super-tiebreak pană la 

zece puncte (cu diferenţă la 2 puncte). O echipă poate fi formată din jucători de categorie diferită de 

varstă, dar cel mai tanăr va determina categoria de înscriere şi participarea acesteia.  

Dacă un jucător legitimat care nu reuşeşte să participe (din lipsa de componenţă a clubului 

respectiv), acesta poate încheia un protocol de colaborare cu un alt club, conform Regulamentului 

de Protocol- Colaborare afişat pentru această competiţie. Un jucător nu poate avea un acord pentru 

„protocol de colaborare”, dacă clubul la care este legitimat, participă în respectiva ediţie, la 

categoria respectivă. 

La fiecare întalnire se vor folosi 6 (şase) mingi, cate 3 (trei) mingi la simplu, iar la dublu se 

vor utiliza mingiile jucate la simplu. 



Formularele de înscriere a echipei şi cele de nominalizare jucători, completate de către 

cluburi, se pot transmite şi pe adresa de e-mail a organizatorului în termenul menţionat în 

Infocomp.  

Termenul limită de inscriere a echipelor: Marţi 15.09.2020 

Termenul limită pentru confirmarea echipei şi nominalizarea jucătorilor: Miercuri 16.09.2020, ora 

12.00.  

Jucătorii nominalizaţi trebuie să fie aibă Legitimaţie FRT, la clubul respectiv, avand viza 

anuală plătită pentru 2020, sau Protocol de colaborare (încheiat în termen). Jucătorii care  n-au viza 

anuală plătită pot achita suma precizată pe site-ul FRT (50 lei) la arbitrul competiţiei, înainte de a 

disputa prima partidă. Toţi jucătorii vor prezenta dovada plăţii vizei FRT la arbitrul principal. 

Taxa de înscriere: 240 lei de echipă participantă (indiferent de numărul jucătorilor din 

componenţa echipei). 

Cei care nu au plătite taxele mai sus menţionate în termenele precizate NU participă la competiţie.  

Termenul limită de retragere a echipelor: Miercuri 16.09.2020, ora 12.00. 

Orice echipă care nu se retrage în termen sau nu confirmă neparticiparea va fi responsabilă pentru 

neînscriere sa la ediţia următoare din 2021. 

TEREN: 5 suprafaţă - zgură (outdoor) 

MINGI: DUNLOP Match 

ŞEDINŢA TEHNICĂ: Miercuri 16 Septembrie 2020, ora 16.00 cu participarea căpitanilor de 

echipă (reprezentanţi ai cluburilor participante). 

Afişare tablouri: Miercuri 16 Septembrie 2020, ora 20.00. 

ÎNCEPERA PARTIDELOR: Joi 17 Septembrie 2020, ora 15.00. 

Finalul Competiţiei: Duminică 20 Septembrie 2020, ora 14.00. 

Ceremonia de premiere: Duminică 20 Septembrie 2020 (imediat după finalul meciurilor) 

CINA FESTIVĂ: Vineri 18 Septembrie, ora 20.00 anunţată pe avizierul Competiţiei. 

COMITETUL DE ORGANIZARE, 

FRT - Comisia de Seniori/Superseniori: email: seniori.superseniori@frt.ro Director de Turneu: 

BIRSAN Firel Tel. 0723687431 

email: firelbirsan@yahoo.com 

Persoana de contact: PETRESCU Ovidiu (reprezentant Comisie Seniori/Superseniori-FRT) 

tel: 0763620828 

email: ovidiu.altius@gmail.com 

Arbitru naţional FRT: NICOLAE Bogdan 

tel: 0745087186 

CAZARE: - Pensiunea Cerdac Coteşti (10 km de Focşani pe E85),  200  lei/camera  dublă  cu mic 

dejun inclus, telefon: 0744991994, e-mail rezervari@cerdac-cotesti.ro 

                  - Hotel Pandora Sport, str Cuza-Vodă, nr. 75, Focşani, 98 lei/camera dublă, tel. 

0751272497 

TROFEE: 

Trofeele vor fi asigurate şi prezentate de către clubul organizator şi reprezentantul FRT, 

echipelor câștigătoare. 

Căpitanul fiecărei echipe caştigătoare va primi trofeul pentru clubul reprezentativ. 

ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENT: 

Toti jucătorii trebuie să se îmbrace şi să se prezinte pentru joc într-un mod corespunzător. 

Trebuie purtată imbrăcăminte de tenis curată şi uzual acceptată. Este de preferat ca membri unei 

echipe de dublu să îmbrace echipament în aceleași culori. Se vor respecta toate instrucţiunile din 

ROTTR pentru Seniori/Superseniori +35(30), Anexa 1, pct. c (îmbrăcăminte şi echipament).  

 

 INSTRUCŢIUNI MEDICALE: 

Turneul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordinului comun MTS nr 619/12.06.2020 şi MS 
nr 1077/12.06.2020. Accesul jucatorilor în bază va fi permis cu maxim 30 min. înaintea orei 

înscrise pe program. 

Este obligatorie prezenţa la locul de desfăşurare a meciurilor a unui cadru medical.  

Cluburile sau Asociaţiile participante sunt responsabile pentru asigurarea faptului că toţi 
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membrii echipei lor şi orice oficiali de însoţire în delegaţia lor, sunt pe deplin reglementate de 

asigurare (viza) medicală în vederea participării la eveniment, iar jucătorii înscrişi vor semna 

personal Declaraţia pe proprie raspundere asupra faptului că este apt pentru efort fizic şi că nu 

prezintă simptome ale prezenţei virusului SAR-COV 2. 

Toţi jucătorii care se înscriu la Campionatele Naţionale organizate de FRT sau sub egida 

FRT sunt de acord, ca o condiţie a înscrierii lor, ca, pentru ei, executorii lor legali, administratori, 

manageri, moştenitori şi reprezentanţi personali să renunţe la pretenţiile de orice fel, natură sau 

descriere incluzand revendicări sau accidentări din trecut, prezent sau viitor, dacă există, suportate 

în călătoria către / de la turneul de tenis sau iîn timpul participării la acest turneu de tenis, împotriva 

organizatorului şi Federaţiei Romane de Tenis care autorizează aceste competiţii. 
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