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1. Introducere 
 

Aceasta competitie are ca scop desemnarea celor mai bune echipe de dublu pe anul 
in curs. 

2. Reguli care se aplica 
 

Regulamentul de organizare a Turneului Campionilor la Dublu are ca scop 
prezentarea modului de desfasurare a acestui concurs si a modului de solutionare a 
problemelor care pot interveni pe parcursul desfasurarii acestuia. FRT a emis acest 
regulament pentru a asigura conditii corecte de desfasurare a concursului si o interpretare 
uniforma a problemelor ivite. Prezentul regulament, impreuna cu Regulile jocului de tenis 
si cu Regulamentul de organizare a turneelor de veterani din Romania se vor aplica la 
Turneul Campionilor la Dublu. 

3. Perioada 
 

Turneul se va desfasura conform datelor publicate in Calendarul Competitional 
2011. 

4. Inscrieri / retrageri 
 

Inscrierile se vor face la Federatia Romana de Tenis pana la data de 30 noiembrie 
2011 numai in scris, la datele de contact prevazute in Infocomp. Cei care doresc sa se 
inscrie trebuie sa specifie in cererea de inscriere categoria pentru care opteaza si numele 
celor doi parteneri. Un formular special va fi disponibil pe site-ul Federatiei Romane de 
Tenis. Este responsabilitatea jucatorilor sa verifice primirea inscrierii. Lista cu echipele 
inscrise se va actualiza zilnic pe site-ul Federatiei Romane de Tenis. Toti cei care se 
inscriu trebuie sa aibe legitimatie FRT. 

Termenul limita de retragere este 5 decembrie 2011. Echipele care se retrag dupa 
aceasta data vor fi penalizate in clasament cu cate 5 puncte pentru fiecare partener. 
Echipele care nu se prezinta deloc vor fi penalizate in clasament cu cate 15 puncte pentru 
ficare partener. Daca unul din parteneri se prezinta si celalalt nu, atunci va fi penalizat doar 
cel care nu s-a prezentat. 

In niciun caz, dupa termenul limita de inscriere nu se pot schimba partenerii. 



 La turneu sunt acceptate 8 echipe, din care primele 7 se accepta in ordinea 
clasamentului de la dublu cumulat al celor doi parteneri, iar 1 echipa este invitata (wild 
card). In cazul in care la tragerea la sorti nu se prezinta la fata locului toate cele 8 echipe, 
locurile ramase libere sunt completate cu urmatoarele echipe inscrise, in ordinea acceptarii. 
In cazul in care urmatoarele echipe inscrise nu pot ajunge a 2-a zi la inceperea meciurilor, 
locurile libere sunt completate cu echipe care sunt la fata locului. Pentru stabilirea ordinii 
de acceptare a echipelor, jucatorii neclasati se considera ca avand ultimul loc plus 1. 

5. Mod de desfasurare 
 

Echipele participante se impart in 2 grupe de catre 4 (A si B) si se joaca in sistem 
ficare cu fiecare, iar apoi se joaca semifinale (1A vs. 2B si 2A vs. 1B), urmand ca cei care 
castiga sa dispute finala, iar cei care pierd finala mica. Se recomanda ca cei clasati pe 
locurile 3 si 4 sa joace pentru locurile 5-8 astfel: 3A vs. 3B si 4A vs. 4B. Echipele 
componenta grupelor se determina prin tragere la sorti astfel: dupa stabilirea ordinii 
echipelor in functie de clasamentul cumulat al celor 2 parteneri, prima echipa va fi pusa in 
Grupa A si a 2-a echipa in Grupa B; echipe 3 si 4 sunt trase la sorti, prima in Grupa A si a 
2-a in Grupa B si se procedeaza in mod analog cu echipe 5 si 6 si apoi cu echipele 7 si 8. 

In cazul in care la o grupa de varsta se inscriu pana in 5 echipe, atunci se va forma o 
singura grupa si se joaca in sistem fiecare cu fiecare. 

6. Sistemul de scor 
 

Se va juca dupa sistemul cel mai bun din 3 seturi cu tiebreak la toate seturile. Nu se 
va folosi sistemul no ad. 

7. Arbitrajul 
 

Arbitrajul va fi asigurat de un arbitru principal delegat de Comisia de Arbitri a FRT 
si de un numar suficient de arbitri de scaun astfel incat fiecare meci disputat sa fie arbitrat 
in scaun. 

8. Determinarea locului in grupe 
 

 Pentru a determina clasamentului final din cadrul turneului sah, se vor folosi 
urmatoarele criterii de departajare: 



 

A. Primul criteriu de departajare este cel al numarului de victorii obtinute. 

B. Daca sunt doua echipe la egalitate, departajarea se face dupa rezultatul meciului direct 
dintre ele. 

C. Daca sunt trei sau mai multe echipe la egalitate, departajarea se face in ordinea 
urmatoare: 

i. procentajul de meciuri castigate din toate meciurile jucate cu toate celelalte echipe; 

ii. procentajul de seturi castigate din toate seturile jucate cu toate ceilalte echipe 
(numarul de seturi castigate din numarul total de seturi jucate) 

iii. procentajul de ghemuri castigate din toate ghemurile jucate cu toate ceilalte echipe 
(numarul de game-uri castigate din numarul total de game-uri jucate) 

D. Atunci cand sunt trei sau mai multe echipe la egalitate, nu se va utiliza niciodata 
departajarea dupa rezultatul meciurilor directe dintre ei. Daca dupa aplicarea criteriilor 
de la punctul C o echipa este cea mai buna sau cea mai slaba si celelalte doua sunt in 
continuare la egalite, pentru departajarea lor se aplica punctul B 

E. Daca un meci se intrerupe si nu se mai continua datorita acidentarii etc, scorul se 
considera ca fiind al unui meci complet. 

Exemplu: echipa A conduce echipa B cu scorul de 6-1; 2-0, moment in care un jucator al 
echipeo B este accidentat si nu mai poate continua jocul. In acest caz se considera ca 
echipa A a castigat cu scorul de 6-1; 6-0. 

F. Daca un meci este castigat prin neprezentare, scorul se considera ca fiind 6-0; 6-0. 

Daca un jucator se retrage dintr-un meci din cadrul turneului sah datorita unor cauze 
medicale, va putea continua turneul daca medicul este de acord. 

9. Mingi 
 

Se va juca cu cate 3 mingi care se schimba la setul decisiv. 

10.  CHESTIUNI FINALE: 
 



 Daca prevederile prezentului regulament nu se vor respecta, contestatiile se vor 
depune inainte de inceperea intalnirii la arbitrul principal, sau dupa terminarea intalnirii la 
Comisia de Veterani a FRT. Termenul de solutionare a contestatiei depusa la comisie este 
de 1 saptamana. 

 Solutionarea oricarei probleme de procedura neprevazuta de prezentul Regulament, 
sau modificarea lui se face numai de catre Comisia de Veterani a FRT in scris si se va 
inmana arbitrului principal si directorului de concurs. 


