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1. SCOP 
 

Prezentul Regulament, impreuna cu Regulile jocului de tenis aprobate de ITF, 
vor fi aplicate la toate turneele de tenis organizate sub licenta FRT, de catre 
structurile sportive. 

Toate turneele de tenis interne organizate sub licenta FRT si pentru care s-a 
obtinut licenta de organizare fac parte din Circuitul Intern de Tenis al Romaniei 
(CITR). 

Turneele organizate de FRT sub licenta ITF, Tennis Europe, ATP 
sau WTA se vor desfasura in conformitate cu regulile si regulamentele aprobate de 
organizatiile respective. 

 
2. MANAGEMENTUL  
 

CITR este administrat de FRT prin Comisia de Competitii care desemneaza un 
membru al executivului sa se ocupe impreuna cu aceasta de urmatoarele: 

a . Intocmirea in fiecare an a calendarului competitional intern; 
b.  Administrarea circuitului; 
c. Asigurarea aplicarii intocmai a regulilor, regulamentelor si codului de 

conduita; 
d.  Prezentarea regulamentelor pentru aprobare conducerii FRT;  

  
3. ELIGIBILITATEA JUCATORILOR 

 
Jucatorii care nu implinesc varsta de 14 ani, pana la 31 decembrie in anul in 

care se desfasoara competitia, nu pot participa la competitiile organizate pentru 
seniori. 

Jucatorii care nu implinesc varsta de 19 ani, pana la 31 decembrie in anul in care 
se desfasoara competitia, pot participa la concurs in cadrul categoriei de varsta de 18 
ani & U, tinand cont ca trebuie sa implineasca varsta  minima  de  13  ani  pana  la  
31  decembrie. 

Jucatorii care nu implinesc varsta de 17 ani, pana la 31 decembrie in anul in care 
se desfasoara competitia, pot participa la concurs in cadrul categoriei de varsta de 16 
ani & U, tinand cont ca trebuie sa implineasca varsta  minima  de  12  ani  pana  la  
31  decembrie. 

Jucatorii care nu implinesc varsta de 15 ani pana la 31 decembrie in anul in care 
se desfasoara competitia, pot participa la concurs in cadrul 
categoriei de varsta de 14 ani & U,  tinand cont ca trebuie sa implineasca varsta  
minima  de  11  ani  pana  la  31  decembrie. 

Jucatorii care nu implinesc varsta de 13 ani, pana la 31 decembrie in anul in care 
se desfasoara competitia, pot participa la concurs in cadrul categoriei de varsta de 12 
ani & U. 

Jucatorii care nu implinesc varsta de 11 ani, pana la 31 decembrie in 
anul in care se desfasoara competitia, pot participa la concurs in cadrul categoriei de 
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varsta de 10 ani & U. 
Toti jucatorii, care doresc sa participe la turnee cuprinse in CITR al FRT, 

trebuie sa fie legitimati la un club afiliat si sa faca dovada achitarii taxei de viza 
anuala. 

Toti jucatorii, care doresc sa participe la turnee cuprinse in CITR al FRT, 
trebuie sa aibe viza medicala efectuata, in conformitate cu precizarile 
regulamentare, care trebuie sa fie valabila pe toata durata desfasurarii turneului. 

In cazul in care un jucator strain doreste sa joace la un turneu din 
calendarul national, el trebuie sa se legitimeze la un club afiliat FRT, conform 
regulilor.  

  
 

4. CONTROLUL MEDICAL 
 

Toti jucatorii care participa la turnee din cadrul CITR, sunt de acord sa se supuna 
controlului antidoping. Aceste teste se fac in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Toti jucatorii care participa la turnee din cadrul CITR, sunt obligati sa-si faca 
controlul medical periodic, conform legislatiei in vigoare(respectiv de la un cabinet 
de medicina sportiva) si trebuie sa prezinte arbitrului principal, la un concurs viza 
medicala valabila. Valabilitatea vizei medicale este de 6 (sase) luni din momentul 
eliberarii, daca nu este altfel specificat de catre doctorul care elibereaza aceasta viza. 
Aceasta viza medicala trebuie sa acopere intreaga perioada de desfasurare a 
turneului. Neprezentarea vizei medicale, atrage dupa sine neacceptarea jucatorului in 
concurs. 

Toti jucatorii care se inscriu la turnee organizate sub licenta FRT, sunt de 
acord, ca o conditie a inscrierii lor, ca, pentru ei, executorii lor legali,  administratori,  
manageri,  mostenitori  si  reprezentanti  legali  sa renunte la pretentiile de orice fel 
de natura sau descriere, incluzand  starea lor medicala, revendicari sau accidentari 
din trecut, prezent sau viitor, daca exista, suportate in calatoria catre / de la 
turneul de tenis sau in timpul participarii la respectivul turneu de tenis, impotriva 
organizatorilor turneului  sau  a  Federatiei  Romane  de  Tenis  care  autorizeaza  
aceste competitii. 

Organizatorii turneelor desfasurate sub licenta sunt obligati sa asigure asistenta 
medicala calificata (medic, asistent medical, sau fizioterapeut ) la fata locului, pe 
intreaga durata de desfasurare a competitiei. 
 

 
5. LICENTE DE ORGANIZARE 

 
La solicitarea unei licente pentru un turneu, solicitantul acesteia se angajeaza sa 

indeplineasca si sa respecte toate obligatiile prevazuta in acest regulament, 
intelegandu-se ca acesta este organizatorul de facto. 

Cererea de licenta, pentru inscrierea unui turneu in CITR pentru anul care 
urmeaza va fi trimisa FRT prin email, pana la data limita anuntata de Comisia de 
Competitii si va contine toate detaliile incluse in formularul care va fi publicat pe 
site-ul FRT (www.frt.ro). 

Orice turneu nou poate sa nu primeasca aprobarea Comisiei de Competitii de a fi 

http://www.frt.ro/
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inclus in calendarul competitional national.  
In functie de modul de organizare, de baza materiala a clubului organizator, 

oricarui turneu care s-a desfasurat in anul anterior, dupa analiza facuta de Comisia de 
Competitii, i se poate pastra, i se poate mari s au  micsora categoria de turneu, sau 
retrage licenta.  

Oricarui organizator turneu care nu respecta regulamentele FRT i se poate 
refuza includerea in anul urmator in CITR. 

Cererile de licenta pentru includerea unui turneu in cadrul CITR pot fi 
solicitate doar de structuri sportive afiliate la FRT. 

In timpul campionatelor nationale individuale, pe echipe, a campionatelor 
nationale pe echipe de dublu, a turneelor de categoria A si a turneelor internationale 
de la o anumita categorie de varsta, se pot organiza turnee de categoria a 2-a pentru 
respectiva categorie.  

Un turneu, se poate organiza in mai multe localitati in acelasi timp, doar daca 
in fiecare localitate va fi un arbitru principal, pentru grupele  de  varsta  care  se  
organizeaza  acolo  (exceptiile  se  aproba  de Comisia de Competitii). 

Orice anulare a unui licente, dupa ce calendarul a fost aprobat si publicat, 
cu mai putin de o luna de zile inainte de desfasurarea acesteia, atrage dupa sine 
analizarea situatiei create si propunerea unei decizii in legatura cu organizatorul 
respectiv.  

Orice solicitare de modificare a unei licente, cuprinsa in calendarul 
competitional publicat, va fi supusa aprobarii Comisiei de Competitii. 
 
 

6. REPONSABILITATILE ORGANIZATORILOR DE TURNEE 
 

Toate turneele organizate de FRT sau de structuri sportive, sub licenta, se vor 
desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale Codului de 
Conduita si ale Regulamentului jocului de tenis, aprobat de ITF. 

Directorul de concurs trebuie sa trimita la FRT, pentru a fi publicate pe site, cu 
cel putin 1 luna de zile inainte de data de incepere, detaliile organizatorice ale 
turneului. 

In acest scop, FRT pune la dispozitia organizatorilor, un formular denumit 
“INFOCOMP” care trebuie completat.  

Inscrierile vor fi deschise doar dupa publicarea online a Infocomp-ului 
de catre FRT.  

 
In INFOCOMP, directorul de turneu trebuie sa nominalizeze numele arbitrilor 

locali care vor oficia la respectivul turneu, iar numarul acestora trebuie sa fie 
conform cerintelor minime stabilite de prezentul regulament. Arbitrii propusi trebuie 
sa fie aprobati de Comisia de Arbitri  a FRT. In cazurile in care directorul de turneu 
nu poate nominaliza arbitri locali, Comisia de Arbitri a FRT va face acest lucru. 

In ziua imediat urmatoare termenului limita de inscriere, directorul de turneu 
poate solicita modificarea marimii tablourilor de concurs, conform procedurii 
detaliate in anexa. 



 

 
7 

Arbitrul principal trebuie sa trimita la FRT, in cel mult 3 zile dupa terminarea 
turneului, dosarul competitiei in format electronic, care trebuie sa contina: raportul 
arbitrului principal, tablourile complete cu numerele de legitimatii, raportul de 
ofense, certificate medicale, raport al activitatii arbitrilor de scaun sau tronson 
(evaluari), rapoarte privind incalcari ale codului de conduita, copie dupa dovada 
platii licentei  si alte documente relevante. 

La toate turneele din calendarul competitional trebuie folosit obligatoriu un 
computer pentru redactarea documentelor si trebuie sa existe acces la internet. In 
acest scop, FRT pune la dispozitia arbitrilor principali un program special conceput. 

Turneele  care  se  desfasoara  fara  arbitru  principal  nu  vor  fi punctate. 
In cazurile in care organizatorii nu accepta arbitrul delegat de Comisia de 

Arbitrii, aceste situatii v o r  f i trimise spre analiza   Comisiei de Disciplina. 
 

 
7. REGULILE DE DESFASURARE A TURNEELOR DIN 

CADRUL CITR 
 

 
A.  PROBE CARE SE ORGANIZEAZA 

 
Se pot organiza urmatoarele probe: simplu, dublu (masculin, feminin, mixt) 

consolare. 
La turneele de categoria National si A  se va organiza obligatoriu proba de 

dublu indiferent de sezon.  
La turneele de categoria 1 organizate in aer liber se va desfasura si proba de 

dublu la cel putin o categorie de varsta (masculin si feminin). 
 

B. PERIOADA DE DESFASURARE A UNUI TURNEU 
 

Fiecarui turneu ii va fi alocata o saptamana in calendarul competitional pe 
anul in curs. 

Saptamana turneului este considerata saptamana zilei de luni, inclusa in 
perioada de desfasurare a turnelui.  

Turneele de categoriile A, 1 si 2 vor incepe in ziua de sambata, inclusiv 
calificarile si se vor termina cel tarziu in ziua de vineri a saptamanii urmatoare. 

Doar grupa de varsta de 10 ani, la solicitarea directorului de turneu, ar putea 
incepe vineri, nu mai devreme de orele 14:00. Acest lucru trebuie mentionat in 
Infocomp. 

Campionatele Nationale si internationale au alocata pentru tablourile 
de simplu sau de dublu saptamana de luni pana duminica, care poate sa includa sau 
nu calificarile. 
 Saptamana turneului este considerata saptamana zilei de luni, inclusa in 
perioada de desfasurarea aunui turneu. 

In cazuri de vreme nefavorabila turneul poate fi prelungit cu o zi. 
In cazul in care nici in acea zi nu se poate juca, turneul ramane neterminat 

fiecare jucator primind punctele corespunzatoare turului in care s-a ajuns. 
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C. SISTEMUL DE SCOR 

 
Tablourile principale, de calificari si consolare, de simplu, se vor juca dupa 

sistemul cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set, la scorul de 6 egal. 
Tablourile de dublu, se vor disputa dupa sistemul “cel mai bun din trei seturi, 

cu tie-break la primele doua seturi si match tie-break setul decisiv (tie-break pana la 
10). Se va aplica sistemul “punct decisiv la egalitate” (“no ad”). 

Alte sisteme de scoruri prevazute in “Regulile tenisului” publicate de ITF pe 
anul in curs vor fi folosite doar in cazuri exceptionale (vreme nefavorabila sau alte 
intemperii) si doar cu acordul comisiei de competitii a FRT. 
 

 
D. INSCRIERI, RETRAGERI, LISTE DE ACCEPTARE 

 

 

Inscrierile si retragerile se fac online pe www.frt.ro din contul de jucator.  
Jucatorii nu se pot inscrie direct la organizatori. 
Prin inscrierea la un turneu din cadrul CITR, jucatorul respectiv se obliga sa 

respecte toate regulile si regulamentele FRT. 
Jucatorii se pot inscrie la maximum 3 turnee care se desfasoara in aceeasi 

saptamana si la o singura grupa de varsta in cadrul unui turneu, specificand o 
prioritate in dreptul turneelor. Cele 3 turnee la care se poate inscrie un jucator in 
aceeasi saptamana trebuie sa aibe prioritati diferite. 
In cazul inscrierilor prin care nu se specifica o prioritate, aceasta va fi alocata de sus 
in jos astfel: primul turneu cu prioritatea 1, al doilea turneu cu prioritatea 2, al treilea 
turneu  cu  prioritatea 3. 

La inscriere, jucatorii au posibilitatea sa specifice daca, in cazul in care, 
grupa de varsta la care se inscriu nu se mai organizeaza din lipsa de participanti, isi 
pastreaza optiunea de participare la o alta grupa de varsta din cadrul aceluiasi turneu, 
la care sunt eligibili. 

De asemenea, pentru o mai  buna informare a participantilor in proba de 
dublu, jucatorii au posibilitatea de a selecta una din urmatoarele optiuni: 

- Nu doresc sa particip; 
- Doresc sa particip, dar nu am partener; 
- Doresc sa particip, si am partener. 

Pentru a putea fi inscris pana la termenul limita, orice jucator trebuie sa 
aibe cont FRT care se poate obtine urmand pasii specificati pe www.frt.ro. 

Cererile de inscriere trimise dupa termenul limita nu vor fi procesate.  
Jucatorii care nu s-au inscris pana la data limita de inscriere si care 

doresc sa participe la un turneu, denumiti alternativi neinscrisi, pot face acest lucru 
inscriindu-se doar online, din contul de jucator de pe site-ul www.frt.ro, in ziua de 
confirmari mentionata in Infocomp.  

Incepand cu orele 00:00, pana ora limita mentionata in I nfocomp pentru 
confirmarea  participarii la turneu, se redeschid listele de inscrieri. Cei inscrisi astfel 
vor apare pe liste sub toti jucatorii inscrisi in termen, in ordinea ultimului clasament 
valabil. 

Retragerile de la simplu se fac online, similar cu inscrierile. Dupa acest 

http://www.frt.ro/
http://www.frt.ro/
http://www.frt.ro/
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termen si pana la termenul limita de confirmare, retragerile trebuie anuntate in scris 
atat la FRT cat  si la organizatorii turneului, altfel nu vor fi luate in considerare. 

Pentru a se opera o retragere din listele de acceptare ale unui turneu, jucatorii 
trebuie sa trimita conform celor de mai sus formularul de retragere, special conceput 
pentru acest lucru (o simpla adeverinta medicala nu tine loc de retragere!). 

Listele de acceptare se intocmesc tinand cont de clasamentul valabil la data 
limita de inscriere. Jucatorii sunt sortati in functie de urmatoarele criterii: 

- locul in clasament, in ordine crescatoare; 
- punctele acumulate, in ordine descrescatoare, daca nu au clasament. 

Jucatorii aflati la egalitate, ocupa acelasi loc in clasament, au acelasi numar 
de puncte acumulate, sau nu au loc in clasament, sunt trasi la sorti automat. 

Listele de acceptare vor fi facute publice doar la o zi dupa termenul limita de 
inscriere. 

Daca un jucator este acceptat pe mai multe liste de tablou principal sau de 
calificari ale mai multor turnee si nu se retrage singur pana la termenul limita de 
retragere, astfel incat sa ramana pe o singura lista de 
acceptare, atunci el va fi retras automat, imediat dupa trecerea termenului limita de 
retragere, conform prioritatilor acordate de jucator la momentul inscrierii. 

Daca dupa termenul limita de retragere un jucator se regaseste pe una sau 
mai multe liste de alternativi, atunci el va ramane pe aceste liste pana cand, datorita 
unor retrageri, va fi acceptat  pe  lista  de  calificari  sau  de  tablou  principal  a  unui  
turneu, moment in care va fi retras automat de pe listele celorlalte turnee. 

Un jucator se poate retrage dupa termenul limita de retragere pana la 
terminul limita de confirmare,  fara a fi penalizat, de 3 ori pe an indiferent de 
categoria de varsta, fara a fi nevoie de prezentarea vreunui certificat medical si de 2 
ori pe an, indiferent de categoria de varsta cu obligatia de a prezenta un certificat 
medical. 

Termenele limita de inscriere sau de retragere la/de la turnee sunt cele de mai 
jos. 

Termenul limita de  inghetare  a  listelor  de  acceptare  se  refera  la  faptul  ca  
dupa  acest termen nu se mai fac modificari pe listele de acceptare de catre 
FRT.  
 
 

Categoria 
turneului 

Termen limita 
de inscriere 

Termen limita 
retragere 

Termen limita de inghetare a 
listelor de acceptare 

National 14 zile 7 zile joi, orele 16:00 inainte 
de turneu A, 1, 2 

 
5 zile 3 zile 

 
 
 

E. INSCRIEREA LA TURNEELE DE DUBLU SAU IN ECHIPA 
  
Jucatorii trebuie sa-si anunte optiunea de a participa la un turneu in care se 

joaca doar probe de dublu, sau in echipa, respectand aceleasi termene de inscriere si 
mentionand daca au sau nu partener.  

In ziua de confirmari se formeaza echipele si se transmit arbitrului principal 
sau directorului de turneu. 
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Echipele formate din jucatori inscrisi in termen au prioritate pe listele de 
acceptare, fata de echipele formate din jucatori neinscrisi in termen. 

Criteriile de acceptare aplicabile sunt cele prezentate la tragerea la sorti a 
probei de dublu. 

Echipele nominalizate catre FRT au prioritate fata de echipele nominalizate 
catre arbitrul principal in ziua de confirmare.  

Un jucator nu poate juca la 2 categorii de varsta, in echipa, in cadrul 
aceluiasi concurs. 
 

 
F. CONFIRMAREA PARTICIPARII LA UN TURNEU 
 
La concursurile din categoria national, jucatorii care au fost direct acceptati pe 

tabloul principal nu trebuie sa faca o c onfirmare, dar este de datoria lui sa se 
intereseze de programul meciurilor, astfel incat sa fie gata de joc la ora programata. 

Confirmarea pentru tablourile de calificari de la concursurile din categoria 
national, se vor face conform celor stipulate in infocomp. Pentru a pastra 
eligibilitatea de a ocupa un loc ramas liber pe tablourile de calificari sau principal de 
la concursurile din categoria national, jucatorii alternativi trebuie sa faca confirmarea 
cu arbitru principal in termenul prevazut in infocomp. 

Confirmarile de participare la turneele din c alendarul intern al FRT de 
categoria A, 1 si 2 se fac in ziua de vineri intre orele 12,00 – 14,00. 

Confirmarea poate fi facuta de jucator sau de un reprezentant al acestuia direct 
la locul de desfasurare al turneului, prin e-mailul specificat in inf ocomp de 
organizator sau telefonic cu arbitrul principal. Reprezentantul jucatorului este o 
persoana agreata de jucator, care trebuie sa treaca pe listele de confirmari numele 
in clar, care poate fi dovedit printr-un act de identitate si un numar de telefon. 

Reprezentantul jucatorului poate fi in ultima instanta si directorul de turneu.  
Jucatorii care nu s-au inscris pana la data limita de inscriere si doresc sa 

participe la un turneu, denumiti alternativi neinscrisi, pot face acest lucru 
inscriindu-se doar online din contul de jucator de pe site-ul www.frt.ro in ziua de 
confirmari mentionata in Infocomp. 

Cei inscrisi astfel nu mai trebuie sa faca inca o c onfirmare cu arbitrul 
principal.  

 Pentru tablourile de dublu termenul limita de inscriere este cel anuntat in 
infocomp. Un jucator poate inscrie o e chipa si sunt pe rmise inscrierile telefonice, 
doar cu arbitrul principal. Se pot inscrie si jucatori care nu au participat la proba de 
simplu. 

Este datoria jucatorilor sa se intereseze daca au fost sau nu a cceptati in 
concurs. 

Dovada vizei medicale valabile si a achitarii taxei de viza anuale FRT se 
poate face conform procedurilor din ANEXA 11. 

Inscrierea si neparticiparea la turneu se penalizeaza conform sistemului de 
penalitati.  
 

http://www.frt.ro/
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G. ERORI ADMINISTRATIVE PE LISTELE DE ACCEPTARE 
 

Daca se face o eroare administrativa si prea multi jucatori sunt acceptati in 
turneu si confirma participarea, atunci ultimii jucatori de pe cea mai recenta lista de 
acceptare vor juca un meci preliminar pentru a ocupa o pozitie in lista de acceptare. 
 

 
H.  STATUTUL JUCATORILOR 

 
1. Direct acceptati: jucatorii care, datorita clasamentului pe care il au, 

sunt acceptati pe tabloul principal; 
2.  Calificati: jucatorii care au castigat una din sectiunile de calificare; 
3. Wild -card: jucatorii  care, la discretia organizatorului turneului,

 sunt acceptati  direct pe tabloul  principal  sau calificari, 
indiferent  daca  au  sau  nu  clasamentul  corespunzator. 

Jucatorii  care primesc wild-card-uri trebuie declarati inainte de efectuarea 
tragerii la sorti si pot fi desemnati capi de serie, in cazul in care pozitia lor in 
clasament le permite acest lucru. 

Jucatorii care au primit wild-card, s-au retras, sau au fost descalificati, nu pot fi 
inlocuiti cu alti jucatori dupa efectuarea tragerii la sorti.  

Jucatorii care au semnat sau au fost acceptati pe tabloul de calificari  nu pot 
primi wild-card pe tabloul principal dupa  inceperea  calificarilor. 

Calificarile se  considera a  fi incepute  cand  prima  minge  din  primul  meci  
este  lovita.  

Daca se dovedeste ca un wild-card a fost vandut, organizatorului, reprezentat 
prin Directorul de Concurs, ii va fi interzis sa mai organizeze turnee timp de 12 luni. 

4 . Lucky-loser: jucatorii care au pierdut in finalele de calificari 
sau in tururile anterioare si care, datorita absentelor sau retragerilor de pe tabloul 
principal vor ocupa locurile acestora. 

5. Alternativi: jucatori care nu au fost acceptati pe tabloul principal sau 
in calificari datorita clasamentului detinut. 

6. Alternativ la grupa de varsta: jucatori care s-au inscris la o grupa de 
varsta, care din diverse motive nu se mai organizeaza, iar la 
inscriere au fost de acord sa fie inclusi la o grupa de varsta alternativa. 

7. Alternativi neinscrisi: jucatori care nu s-au inscris la timp la turneu si 
se inscriu online in ziua de confirmare pentru respectiva categorie de varsta. 

8. Exceptie nationala: jucatorii care in urma nominalizarii antrenorilor 
federali sunt  acceptati direct pe tabloul principal sau pe tabloul de calificari ale unui 
turneu de categoria “national”. 

Este responsabilitatea fiecarui jucator sa se intereseze de statutul sau. Daca un 
jucator nu se retrage oficial pana la data limita de inghetare a listelor si urca in 
listele de acceptare din calificari sau din tabloul principal, va trebui sa joace acel 
turneu, in caz contrar va fi penalizat corespunzator si nu po ate participa la un alt 
turneu din aceeasi perioada. In cazul in care totusi participa la un alt turneu, punctele 
obtinute nu vor fi luate in considerare. 
 

 



 

 
12 

I. TABLOURI DE CONCURS 
 
I1. TABLOUL PRINCIPAL DE SIMPLU 
 
A. SISTEMUL DE JOC 

Se vor folosi urmatoarele sisteme de tablouri, in functie de numarul 
de participanti inscrisi. 

- mai putin de 4: nu se organizeaza acea categorie de varsta; 
- 4: sistem turneu (fiecare cu fiecare); 
- 5-8: 

o  un sah alcatuit din toti jucatorii 
o  un tablou de 8 in care primul tur va fi eliminatoriu, iar din 

primii 4 se va juca sistem turneu (fiecare cu fiecare) 
o  se  pot  organiza  2  grupe  (A  si  B)  in  care  se  joaca  dupa sistemul 

sah. Cei mai bine 2 jucatori clasati vor fi trasi in grupe separate unul in 
grupa A si unul in grupa B, jucatorii 3 si 4 in grupe separate, unul in 
grupa A si unul in grupa B s.a.m.d pana cand toti jucatorii vor fi asezati 
in grupe. In cazul in care jucatorii nu au clasament se va trage la sorti 
pozitia lor in grupa A sau grupa B. Pentru desemnarea clasamentului 
final, jucatorii care ocupa aceeasi pozitie in cele 2 grupe vor juca un 
meci unul impotriva celuilat (loc 1 grupa A cu loc 1 grupa B, loc 2 
grupa A cu loc 2 grupa B, etc.). Organizatorii au posibilitatea de a opta 
si pentru a juca semifinale intre locul 1 grupa A vs locul 2 grupa B si 
locul 2 grupa A vs. locul 1 grupa B si apoi finala mare si finala pentru 
locurile 3-4. Celelalte meciuri pentru a determina locul in clasamentul 
final raman la fel ca mai sus. Modalitatea de determinare a locului in 
clasamentul final trebuie anuntata de arbitrul principal de la inceputul 
concursului. 

- intre  9-15 jucatori:  
   -  tablou eliminatoriu; 
   -  se joaca sistem turneu din primii 4; 
   - sau sistem oglinda (castigatorii intre ei si pierzatorii intre ei) 

 
 

- tablouri de concurs: 
 
Marimea tabloului 8 16 24 32 48 64 96 128 
Direct acceptati (cel putin) 6 12 17 20 34 48 68 96 
Calificati 1 2 4 8 8 8 16 16 
Wild-card-uri 1 2 3 4 6 8 12 16 

 
 

B. TRAGEREA LA SORTI 
 

Tabloul principal trebuie sa fie facut nu mai devreme de prima zi a 
calificarilor, sau, in cazul in care nu exista calificari, in preziua inceperii grupei de 
varsta respective. 

Efectuarea tragerii la sorti se va face in public si vor participa minimum 2 
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jucatori din cluburi diferite. 
Pentru turneele din categoriile national, A, 1 si 2 se vor folosi urmatoarele 

indicatii: 
- Daca sunt 2 jucatori de la acelasi club* ei vor fi trasi la sorti in jumatati 
diferite ale tabloului, iar dupa stabilirea jumatatii se va trage direct linia pe 
care va fi amplasat jucatorul ; 
- Daca sunt 3 sau 4 jucatori de la acelasi club*, atunci primii doi vor fi trasi 
la sorti ca mai sus, iar al 3-lea si al 4-lea in sferturile de tablou ramase si 
care nu contin un jucator de la respectivul club* ; dupa stabilirea sfertului se 
va trage direct linia pe care va fi amplasat jucatorul ; 
- Ordinea primilor 4 jucatori de la un club va fi data de clasamentul in vigoare 
la data tragerii la sorti. Ceilalti jucatori de la respectivul club vor fi trasi la 
sorti la fel ca ceilalti competitori si vor fi asezati pe tablou de sus in jos pe 
liniile ramase libere, dupa asezarea capilor de serie si tinindu-se cont ca doi 
jucatori de la acelasi club sa nu se intalneasca in primul tur. 

 
Capii de serie se vor trage la sorti de sus in jos, pe grupe, tinand cont de 

regulile de mai sus pentru jucatorii de la acelasi club si vor ocupa pozitiile dupa 
cum urmeaza: 

Numarul capilor de serie va fi dupa cum urmeaza: 
 
 
Marimea tabloului 8 16 24/32 48/64 96/128 
Numar capi de serie 2 4 8 16 16 

 
In cazul in care numarul celor inscrisi este mai mic decat marimea tabloului 

principal anuntata in infocomp, dupa termenul limita de confirmare, arbitrul 
principal va micsora marimea tabloului, astfel incat toti jucatorii inscrisi sa fie 
acceptati direct pe tabloul principal, structura tabloului modificandu-se 
corespunzator. 

Pentru desemnarea capilor de serie se va folosi ultimul clasament valabil. 
Jucatorii fara clasament nu pot fi capi de serie. Poate fi cap de serie orice jucator 
cu clasament, indiferent de statutul sau. 

Plasarea capilor de serie se va face dupa cum urmeaza: 
- Primul cap de serie se pune pe prima linie a tabloului, iar al doilea cap de 
serie pe ultima linia 8 (tablou de 8), respectiv 16 (tabloul de 16), 32 (tablou de 
24 sau 32), 64 (tablou de 48 sau 64), 128 (tablou de 96 sau 128). 
- Capii de serie 3 si 4 se trag la sorti si vor fi plasati conform tabelului de mai 
jos; 
- Capii de serie 5-8 se trag la sorti si vor fi plasati conform tabelului de 
mai jos; 
- Capii de serie 9-12 se trag la sorti si vor fi plasati conform tabelului de mai 
jos; 
- Capii de serie 13-16 se trag la sorti si vor fi plasati conform tabelului de mai 
jos; 

 
 
 Tablou de 16 Tablou de 24/32 Tablou de 48/64 Tablou de 96/128 
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Capii de serie 
3 si 4 

Linia 5 
Linia 12 

Linia 9 
Linia 24 

Linia 17 
Linia 48 

Linia 33 
Linia 96 

 
Capii de serie 

5-8 

 Linia 8 
Linia 16 
Linia 17 
Linia 25 

Linia 16 
Linia 32 
Linia 33 
Linia 49 

Linia 32 
Linia 64 
Linia 65 
Linia 97 

 
Capii de serie 

9-12 

  Linia 9 
Linia 25 
Linia 40 
Linia 56 

Linia 17 
Linia 49 
Linia 80 
Linia 112 

 
Capii de serie 

13-16 

  Linia 8 
Linia 24 
Linia 41 
Linia 57 

Linia 16 
Linia 48 
Linia 81 
Linia 113 

 
Daca nu este un numar suficient de jucatori care sa completeze tabloul de 

concurs, atunci se vor acorda „bye”-uri, cu prioritate capilor de serie, de la capul 
de serie numarul 1 la ultimul cap de serie si, in cazul in care mai sunt necesare, 
acestea vor fi trase la sorti astfel incat sa existe o distributie uniforma pe sectiuni. 

Jucatorii ramasi dupa asezarea capilor de serie vor fi trasi la sorti si vor fi 
asezati pe tablou de sus in jos pe liniile ramase libere, tinand cont de 
recomandarile privind jucatorii care apartin aceluiasi club. 

Locurile vacante pentru tablourile de concurs vor fi completate cu jucatori 
selectati in ordinea clasamentului, dupa cum urmeaza: 

- cu jucatori care au confirmat pentru calificari; 
- cu jucatori inscrisi in termen, care au statutul de alternativi; 
- cu jucatori care au statutul de alternativi la grupa de varsta; 
- cu jucatori care au statutul de alternativi neinscrisi; 

Locurile libere din calificari, se vor completa cu eventualii jucatori alternativi 
selectati in ordinea de pe listele de acceptare,care au semnat 
pentru calificari si daca mai raman locuri, cu alternativi neinscrisi. 

 

 
Dupa inceperea meciurilor din calificari, in tabloul principal, locurile vacante 

se vor completa numai cu lucky- loser-i. Un lucky-loser va fi  trecut pe tabloul 
principal ca inlocuitor pentru orice jucator care se retrage sau este retras inainte de a 
se juca primul punct din meciul acestuia. 
 

Pierzatorii din ultimul tur de calificari vor fi selectati astfel: 
- prima prioritate o au jucatorii cu clasament, ordinea lor stabilindu-se prin 

tragere la sorti. 
- a doua prioritate o au jucatorii fara clasament, dar cu puncte acumulate, 

ordinea lor stabilindu-se prin tragere la sorti. 
- a treia prioritate o au jucatorii fara clasament, ordinea lor stabilindu-se prin 

tragere la sorti. 
In cazul in care este nevoie de mai multi lucky-loser-i, vor fi luati in calcul 

si pierzatorii din tururile anterioare ale calificarilor, urmandu-se aceeasi procedura. 
Pentru a putea inlocui un jucator de pe tabloul principal un lucky- loser 

trebuie sa: 
- se prezinte la arbitrul principal si sa semneze lista de lucky-loser-i cu cel 
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putin o jumatate de ora inainte de ora programata de incepere a primului meci al 
zilei, 

- sa fie gata de joc in 5 minute dupa anuntarea acceptarii in concurs. 
Daca respectivul lucky-loser, care ar fi fost eligibil, nu este gata de joc, el va 

fi plasat pe ultima pozitie a listei de lucky-loser-i pentru ziua respectiva, dar el/ea 
isi va pastra pozitia originala din ordinea de LL pentru zilele urmatoare. 

Daca respectivul lucky-loser disputa un meci de dublu oficial atunci cand a 
fost chemat ca lucky-loser intr-un meci de simplu, arbitrul principal poate dispune 
reprogramarea acelui meci de simplu, daca este posibil. In cazul in care acest lucru 
nu este posibil, va fi selectat urmatorul lucky-loser. 

Orice loc ramas vacant prin retragerea unui cap de serie va fi completat cu 
urmatorul cel mai bine clasat din tabloul principal si care este eligibil pentru a fi 
cap de serie.  

Pozitia vacanta creata de acesta din urma va fi completata cu urmatorul 
jucator de pe listele de acceptare, daca evenimentul s-a produs inainte de inceperea 
calificarilor, sau de un lucky- loser in cazul in care calificarile au inceput deja.  

Orice loc vacant ramas prin retragerea unui cap de serie, dupa afisarea 
progamului meciurilor de pe tabloul principal in preziua inceperii meciurilor, va fi 
completat de un lucky-loser. 

 

 

I2. TABLOURI DE CALIFICARI 
 
Compozitia tabloului de calificari: 

 
 
Marimea tabloului 8 16 32 48 64 
Direct acceptati (cel putin) 7 14 28 42 56 
Wild-card-uri 1 2 4 6 8 

 
In cazul in care la termenul limita de inghetare a listelor toti jucatorii de pe 

lista de calificari pot fi acceptati direct pe locurile prevazute pe tabloul principal de 
simplu, directorul de turneu poate solicita Comisiei de Competitii anularea 
calificarilor.  

 
In tabloul de calificari locurile vacante pot fi completate si cu jucatori 

alternativi la fata locului, in ordinea clasamentului valabil. 
 
Tabloul de calificari va fi facut pe sectiuni, astfel incat fiecare castigator al 

sectiunilor va obtine un loc pe tabloul principal. Astfel, daca pe tabloul principal se 
califica 4 jucatori, in tabloul de calificari vor fi 4 sectiuni; se califica 6 jucatori, 6 
sectiuni, s.a.m.d.. 

In tabloul de calificari se aplica aceleasi proceduri descrise mai sus, 
in cazul in care exista mai multi jucatori de la acelasi club, cu mentiunea ca in 
tabloul de calificari ne referim la sectiuni si nu la sferturi de tablou. Daca avem un 
turneu la care numarul de sectiuni de calificari este mai mic decat numarul de 
jucatori de la acelasi club, atunci primii jucatori ai clubului  in  ordinea  
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clasamentului  vor  fi  trasi  in  sectiuni  diferite,  iar ceilalti jucatori ramasi vor fi 
trasi la sorti oriunde, tinandu-se cont, in limita posibilitatilor, ca doi jucatori ai 
aceluiasi club sa nu joace impreuna in primul tur.  

Fiecare sectiune va avea cate doi capi de serie desemnati, ca si pe tabloul 
principal la simplu. Primul cap de serie va fi pozitionat pe prima linie a primei 
sectiuni, al doilea pe prima linie a celei de-a doua sectiuni si asa mai departe 
pana cand fiecare sectiune are cate un cap de serie. Capii de serie ramasi vor fi 
trasi la sorti ca un singur grup, primul tras la sorti fiind pozitionat pe ultima linie a 
primei sectiuni, al doilea pe ultima linie a celei de a doua sectiuni, etc., astfel 
incat fiecare sectiune sa aibe cate 2 capi de serie. Daca sunt mai putini capi de serie 
decat este necesar, atunci sectiunile cu primii capi de serie nu vor avea un al doilea. 

Jucatorii calificati vor fi trasi la sorti ca si ceilalti jucatori din tabloul principal. 
Nu se va face o desemnare preliminara a sectiunilor de calificare pe pozitii in tabloul 
principal. Daca inainte de terminarea tuturor meciurilor de calificari apar locuri 
vacante in tabloul principal, acestea vor trebui completate cu lucky-loser-i. 
 

 
I3. TABLOUL DE DUBLU 
 

Tablourile de dublu vor avea o marime egala cu jumatate din marimea 
tabloului de simplu anuntat initial in Infocomp. Nu sunt permise calificari in proba 
de dublu. 

Tablourile de dublu mixt vor fi cel mult de marimea tabloului de simplu, 
anuntat initial in Infocomp. 

 
Daca sunt 4 echipe se va juca sah pentru a se lua toate punctele, iar daca se 

joaca eliminatoriu se vor lua jumatate din puncte. 
 
 
 
 
Marimea tabloului 4 8 12 16 24 32 
Direct acceptati (cel putin) 4 6 9 12 18 24 
Wild-card-uri 0 2 3 4 6 8 

 
 

Pentru proba de dublu se vor folosi aceleasi proceduri ca si la simplu, 
cu mentiunea ca la dublu procedurile legate de jucatorii de la acelasi club se aplica 
doar daca ambii jucatori de la 2 echipe apartin aceluiasi club. 

Capii  de  serie  vor  fi  desemnati  prin  insumarea  locurilor  de  la 
simplu ale jucatorilor unei echipe, conform ultimului clasament valabil. Daca 2 
echipe sunt la egalitate ele vor fi departajate prin tragere la sorti. 

Plasarea capilor de serie si a bye-urilor se va face la fel ca si la simplu. 
O echipa inseamna o inscriere dubla. De aceea, in cazul in care unul din 
parteneri nu poate juca, acea echipa este eliminata si inlocuita.  

Acceptarea echipelor pe tablou se face in functie de clasamentul combinat al 
echipelor. 
Acceptarea echipelor pe tablou se va face dupa urmatoarele prioritati: A: Clasat 
+ Clasat; 
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B: Clasat + Jucator neclasat, dar care joaca pe tabloul principal de simplu; C: Clasat 
+ Jucator neclasat si care nu joaca pe tabloul principal de simplu; 
D: 2 Jucatori neclasati, dar care joaca amandoi pe tabloul principal de 
simplu; 
E: 2 Jucatori neclasati din care doar unul este pe tabloul principal de simplu; 
F: 2 jucatori neclasati si care nu sunt nici in tabloul principal de simplu. 
Departajarea in cazul egalitatii in criteriile de acceptare de mai sus se face 
astfel: 
a) echipa cu jucatorul cel mai bine clasat la simplu; 
b) echipa cu jucatorul cu cele mai multe puncte acumulate; 
c) tragere la sorti 

 

I4. CONSOLARI 
 
Se vor organiza consolari doar pentru  proba de simplu, numai pentru cei 

care au pierdut in primul tur. 
Termenul limita de inscriere pentru consolari va fi anuntat de arbitrul 

principal. 
Tabloul de consolari se va juca dupa sistemul eliminatoriu. 
 

J. INTRERUPERI SI AMANARI 
 

Arbitrul de scaun poate suspenda temporar un meci datorita intunericului, a 
conditiilor de teren sau de vreme nefavorabile. Orice astfel de intrerupere trebuie 
adusa imediat la cunostinta arbitrului principal. Pana cand acesta din urma ia decizia 
ca meciul sa se amane pentru ziua urmatoare, jucatorii, arbitrul de scaun, sau de 
tronson au obligatia de a fi gata sa reinceapa jocul. Arbitrul de scaun va nota 
ora, scorul cand meciul a fost intrerupt, numele servantului, partea de teren din care 
serveste si va lua mingile folosite in joc. Daca intreruperea se datoreaza 
intunericului, ea trebuie facuta dupa un numar par de jocuri in setul in curs de 
desfasurare sau la sfarsitul setului. 

Inainte de inceperea unui meci va exista o incalzire de 5 minute. In cazul in 
care meciul a fost oprit, suspendat sau amanat, perioada de reincalzire va fi dupa 
cum urmeaza: 

- intrerupere de 0 – 15 minute: fara incalzire; 
- intrerupere de 15 – 30 minute: 3 minute incalzire; 
- intrerupere de peste 30 de minute: 5 minute incalzire 

 
 
K. CERINTE ORGANIZATORICE 
 

K1.  AMENAJARI 
Organizatorii trebuie sa asigure participantilor si insotitorilor urmatoarele: 

- vestiare curate cu dusuri cu apa calda si rece permanenta; 
- grupuri sanitare cu apa permanenta; 

Se recomanda existenta unui bufet la baza de tenis, sau posibilitatea 
cumpararii de bautura, de mancare, precum si un loc de odihna pentru jucatori. 
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K2. TERENURI 
 

Pentru a organiza in conditii optime o grupa de varsta de baieti si fete, un 
organizator are nevoie de minim 4 terenuri. 

Numarul minim de terenuri poate fi redus daca turneul se joaca pe terenuri 
acoperite, insa doar cu acordul Comisiei de Competitii a FRT. Toate terenurile 
pentru meciurile oficiale vor avea aceeasi suprafata. 

In caz de vreme nefavorabila meciurile pot fi mutate pe alta suprafata. 
Numarul maxim de meciuri admis pe un teren intr-o zi este de 8. 

Organizatorii vor planifica turneul tinand cont de acest lucru. 
Vor fi asigurate terenuri de antrenament. Es te  de  preferat ca acestea sa 

aiba acelasi tip de suprafata ca si terenurile pentru meciurile oficiale. Jucatorii 
trebuie sa aibe posibilitatea de a rezerva terenuri de antrenament, iar arbitrul 
principal se va ingriji sa se faca toate demersurile in acest sens. 

 
K3. OFICIALI 
 

Organizatorii de turnee trebuie sa asigure in sezonul de vara un numar 
minim de arbitri pe toata durata turneului, dupa cum urmeaza: 

 
 

Categoria 
National 

Categoria A Categoria 1 Categoria 2 

1 Arbitru Principal 
desemnat, certificat 
FRT national 

1 Arbitru Principal 
desemnat, certificat 
FRT national 

1 Arbitru Principal 
desemnat, certificat 
FRT national 

1 Arbitru Principal 
desemnat, certificat 
FRT national  

4  Arbitri de scaun 
desemnati, certificat 
FRT  national 

1  Arbitri de  scaun 
Desemnat, certificat 
FRT national si un 
arbitru local 

2  Arbitri de scaun, 
minim nivel local 

1 Arbitru de scaun, 
minim nivel local 

 
Acolo  unde  turneele  se  desfasoara  in  mai  multe  locatii, organizatorii 

trebuie sa asigure urmatorul numar minim de arbitri : 
- pe timp de iarna cate 1 arbitru asistent in fiecare locatie; 
- vara, in fiecare locatie cate 1 arbitru asistent; la mai mult de 8 terenuri trebuie 
asigurat un numar suficient de arbitri (se recomanda 1 arbitru la cate 4 terenuri) 

 
Arbitrii locali propusi de directorul de turneu trebuie aprobati de 

Comisia Centrala de Arbitri FRT. 
FRT isi rezerva dreptul de a delega un observator la turnee in timpul 

perioadei sale de desfasurare. 
In cazul in care numarul minim de arbitri nu este indeplinit din 

vina organizatorului, turneul este pasibil de a fi retrogradat sau suspendat in 
anul urmator. 
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K4. PROGRAMAREA MECIURILOR 
Programul meciurilor pentru ziua urmatoare va fi afisat in fiecare seara pana 

la ora 19,00, la clubul organizator, la hotelul oficial si pe site–ul FRT, astfel incat 
fiecare jucator si antrenor sa poata fi informati. 

Se recomanda ca jucatorii sa fie programati sa dispute 1 meci de 
simplu si 1 meci de dublu pe zi. 

Jucatorii pot fi programati sa joace 2 meciuri pe zi, indiferent de tipul 
acestora, respectiv 2 meciuri de simplu sau 2 meciuri de dublu  in cadrul unei grupe 
de varsta.  

Exceptie de la aceasta regula fac meciurile din semifinale si finale de la 
aceeasi proba care trebuie jucate in zile diferite.  

In cazul in care un jucator se inscrie la o grupa de varsta in proba de simplu 
si la o alta grupa de varsta in proba de dublu, el este de acord, ca o conditie a 
inscrierii, ca ar fi posibil sa joace la fiecare grupa de varsta numarul maxim de 
meciuri prevazut de regulament.  

In cazuri exceptionale, in cadrul aceleiasi grupe de varsta, cand se joaca si 
dublu mixt, doar daca altfel nu este posibil, se pot juca 1 meci de simplu si 2 
meciuri de dublu. 

Programul meciurilor pentru ziua urmatoare va fi publicat numai 
dupa ce acesta a fost discutat de arbitrul principal cu directorul de turneu, care 
trebuie sa-si dea acordul pentru acesta. 

In cazul in care este necesar a se juca mai mult de un meci in aceeasi 
zi, jucatorului i se va acorda un timp minim de odihna dupa cum urmeaza: 

a)  daca a jucat mai putin de 1 ora ½ ora pauza 
b) daca a jucat intre 1 ora si 1 ora si ½ 1 ora pauza 
c)  daca a jucat mai mult de 1 ora si ½ 1 ora si ½ pauza 
 
Daca  jocul  a  fost  intrerupt  pentru  mai  putin  de  30  de  minute, meciul va 

fi considerat ca si continuu, din momentul in care mingea a fost pusa in joc pentru 
prima data. 

Este recomandat ca ultima ora de incepere a unui meci sa fie ora 20 
pentru grupele de varsta de 10 si 12 ani si ora 21 pentru celelalte grupe de varsta. 

 

 
K5. ASISTENTA MEDICALA 

 
Organizatorii turneelor desfasurate sub licenta FRT sunt obligati sa asigure 

asistenta medicala calificata la fata locului pe intreaga durata de desfasurare a 
competitiei. 

Fiecare turneu trebuie sa aiba un doctor la care se poate apela telefonic in 
cazuri de urgenta sau pentru emiterea unor certificate medicale. In cazul retragerilor 
medicale din timpul unui turneu se va lua in considerare doar adeverinta medicala 
eliberata de doctorul turneului, sau de la un medic specialist in caz de urgenta. 
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K6. PREMII 
 

Nu este permis organizatorilor de turnee sa recompenseze copiii si juniorii cu 
premii in bani. Premiile pentru copii si juniori  vor  consta  in  materiale  sportive, 
obiecte si vouchere.  Organizatorii  sunt obligati sa acorde pentru locurile 1-4 (1-3, 
daca se joaca pentru locul 3) la simplu si 1-2 la dublu trofee (cupe, plachete, 
medalii ori alt gen de trofeu) corespunzatoare locului ocupat si diplome. 

 

 
K7. PUBLICITATE SI PROMOVARE 

 
Totii jucatori legitimati de FRT vor permite si vor atribui FRT dreptul etern 

de a crea, folosi si arata din cand in cand si la propria sa discretie, imagini video 
si fotografii, alte tipuri de reproduceri ale sale din   timpul turneelor cu scopul 
promovarii turneelor fara nici o compensare fata de ei, mostenitori, executorii lor 
legali, administratori, manageri sau reprezentanti personali. Acest tip de activitate 
promotionala nu  va  fi  identificata ca  sau  nu  va  reprezenta  o  recomandare  data 
de jucator unui produs sau unei companii. 

Toate turneele care au un “web site”, trebuie sa aibe un “link” catre “web 
site”-ul FRT, pe prima lor pagina. 

 

 
K8. TAXE 

 
Taxele maxime de participare care pot fi percepute de organizatori sunt cele 

stabilite de FRT. 
 

 
K9. MINGI 

 
Organizatorii vor asigura cate 2 mingi noi pentru fiecare meci, care se vor 

schimba la inceputul setului decisiv. 
La turneele de categoria A, exceptie categoria de varsta de 12 ani, se vor 

asigura cate 3 mingi noi care vor fi schimbate la inceputul setului decisiv. 
La categoria de varsta de 10 ani turneele trebuie sa se joace cu mingi 

verzi, in caz contrar turneul nu va fi punctat. 
Meciurile de consolare se pot juca si cu mingi jucate un meci. Trebuie 
asigurate si mingi de antrenament, dar nu este obligatoriu 

ca acestea sa fie noi. 
Mingile cu care se joaca trebuie sa fie din lista aprobata de ITF pe anul in 

curs. 
 

8. PARTICIPAREA LA MAI MULTE TURNEE 

 
Un jucator nu poate participa la doua concursuri in aceeasi saptamana. 

Saptamana de concurs este considerata saptamana zilei de luni inclusa in perioada de 
desfasurare a unui turneu.  

Turneele care urmeaza concursurilor de categoria National sau International de 
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la o anumita categorie de varsta, trebuie sa inceapa respectiva categoria de varsta cel 
mai devreme in ziua imediat urmatoare zilei preconizate de disputare a finalelor 
acestor concursuri. 

In cazul in care un jucator incalca aceasta regula va fi descalificat din ambele 
turnee si rezultatele sale nu vor fi luate in considerare.  

 
 

9. CLASAMENTE 
 
 

Clasamentele se vor calcula pe baza rezultatelor din ultimile 52 de saptamani 
de la data intocmirii acestora. 

Clasamentele nationale vor fi intocmite o data pe luna, in ziua de miercuri din 
prima saptamana. Pentru turneele de categoria National, vor fi intocmite clasamente 
in ultima zi de miercuri inaintea termenului limita de inscriere si inaintea saptamanii 
in care se desfasoara turneul respectiv. Pentru alte detalii se vor consulta anexele 
“Modul de intocmire a clasamentelor nationale de copii, juniori si seniori”. 

 
 
 

COMISIA DE COMPETITII 
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ANEXA 1 
 

CODUL DE CONDUITA 
 
 

1. SCOP 
 

Obiectivul acestui cod este, pastrarea unor norme de conduita corecte si 
rezonabile de catre jucatorii care participa la oricare din turneele de copii, juniori sau 
seniori incluse in calendarul competitional al FRT. 

 
 

2. RETRAGERI 
 

Un jucator nu poate concura in acelasi timp la doua turnee in aceeasi 
saptamana, sau la doua categorii de varsta in cadrul aceluiasi turneu, chiar daca se 
incepe decalat. 

Daca un jucator s-a inscris la doua turnee si a fost admis la ambele, atunci este 
obligatia lui sa se retraga de la unul din ele, in termenele prevazute.  

In cazul in care participa la ambele, jucatorului in cauza nu-i va fi recunoscut 
nici un rezultat, de la nici un turneu. 

Un jucator se poate retrage, dupa termenul limita, de 3 ori intr-un an 
calendaristic fara a fi penalizat automat si de 2 ori cu certificat medical. 

 

 
3. ABATERI LA FATA LOCULUI 
 
A. GENERALITATI 

 
Fiecare jucator, in perioada meciurilor si in timpul cat se afla in incinta 

locului de concurs, trebuie sa se comporte cuviincios si sportiv. 
Urmatoarele prevederi trebuie sa se aplice conduitei fiecarui jucator in timpul 

cat se afla in incinta locului concursului. 
 

 
B. PUNCTUALITATE 

 
Meciurile trebuie sa urmeze unul dupa altul, fara pauza, in conformitate cu 

programul de joc anuntat. Programul de joc trebuie afisat de catre arbitrul principal 
intr-un loc foarte vizibil, intr-o zona frecventata in mod obisnuit de jucatori. 
Programul de joc anuntat nu poate fi schimbat fara aprobarea arbitrului principal. 

Meciurile trebuie anuntate in concordanta cu programul de joc, utilizand 
toate mijloacele disponibile si rezonabile. 

Orice jucator care nu este gata pentru joc, in decurs de zece minute de la 
anuntarea meciului, trebuie penalizat corespunzator. 

Orice jucator care nu este gata de joc in decurs de cincisprezece minute de 
la anuntarea meciului, trebuie sa fie considerat eliminat, in afara cazului cand 
arbitrul principal, la aprecierea sa, luand in considerare toate circumstantele 
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relevante, decide sa nu declare eliminarea. 
 
 C. 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. 

1. Imbracaminte neacceptabila: 
In timpul uni meci (inclusiv incalzirea) nu trebuie sa se poarte maieuri, sorturi 

de gimnastica, camasi, tricouri sau orice alta tinuta nepotrivita. Pe terenurile de 
iarba nu va fi folosita alta incaltamine decat cea cu talpa de cauciuc, fara calcai, 
crampoane, cuie sau adaosuri. Pe terenurile cu zgura jucatorii trebuie sa poarte 
incaltaminte general acceptata pentru suprafete granulate. Arbitrul principal are 
autoritatea de a stabili daca talpa incaltamintei este conforma cu standardele 
acceptate pentru respectiva suprafata de joc. 

 
2. Identificatori (logograme): 
Nu trebuie permisa existenta identificatorilor pe imbracamintea sau 

echipamentul unui jucator aflat pe teren in timpul meciului sau la vreo conferinta 
de presa  sau  festivitate a  turneului, exceptie  facand urmatoarele: 

a) Bluza, pulover sau jacheta 
i) Maneci – Un (1) identificator comercial (nu al producatorului) pe fiecare 

maneca, nedepasind marimea de 19,5 cm2, plus o logograma standard a 
producatorului pe fiecare maneca nedepasind marimea de 
52 cm2  fiecare. Daca aceasta logograma contine si identificare scrisa, 
atunci aceasta identificare scrisa nu poate depasi dimensiunea de 26 cm2 pe 
fiecare maneca. 

ii) Fara maneci – daca articolul de imbracaminte nu are maneci, cei doi (2) 
identificatori comerciali (nu ai producatorului), nedepasind marimea de 19,5 cm2 

fiecare, pot fi amplasati pe partea din fata a articolului de imbracaminte. 
iii) Fata, spate si guler – Fie doar doua (2) logograme standard ale 

producatorului, nici unul nedepasind 13 cm2 si care pot fi amplasate in orice 
locatie (de ex.: doua (2) in fata, sau unul (1) in spate si unul (1) pe   guler,   
etc.),   fie   o   (1)   singura   logograma   a   producatorului nedepasind 26 cm2 si 
care poate fi amplasata oriunde. 
b) Fuste si pantaloni scurti 

Numai doua (2) logograme standard ale producatorului, nedepasind marimea 
de 13 cm2 fiecare sau o (1) singura logograma a producatorului nedepasind 26 
cm2. Pe pantalonii scurti supraelastici nu este permisa decat o (1) singura 
logograma a producatorului care sa nu depaseasca 13 cm2. 
c) Rochii 

O rochie va fi tratata, din punct de vedere al identificatorilor, ca o combinatie 
de tricou si fusta (divizand rochia la talie). 
d) Sosete / Pantofi 

Doua (2) logograme standard ale producatorului pe fiecare soseta si pe fiecare 
pantof. Fiecare logogramele nu va depasi 13 cm2. 
e) Racheta 

Logograma standard a producatorului; logograme standard ale producatorului 
pe racordaj. 
f) Palaria, banderola pentru cap, manseta 

O (1) logograma standard a producatorului care sa nu depaseasca 
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13 cm2. 
g) Genti, prosoape sau alt echipament sau accesoriu 

Logograme standard ale producatorului de echipament de tenis pe fiecare 
plus doi (2) identificatori comerciali separati pe o (1) geanta, nedepasind 26 cm2 

fiecare. 
h) Alta competitie de tenis 

Fara a veni in contradictie cu cele de mai sus, expunerea identificatorilor unui 
circuit de tenis, unei serii de competitii de tenis, unei manifestari legate de tenis 
sau al unui turneu prin folosirea numelui, emblemei, logogramei, marcii sau 
simbolului este interzisa pe orice fel de obiect de imbracaminte sau echipament, 
daca nu este altfel aprobat de ITF/TennisEurope/FRT. 
i) Generalitati 

Daca utilizarea unuia din identificatorii comerciali permisi contravine  
legislatiei  in  vigoare  referitoare  le  televiziune,  acesta trebuie interzis. In 
contextul acestei prevederi, producatorul inseamna producatorul imbracamintei 
sau echipamentului in cauza. Limita, dupa caz,  a   dimensiunii   trebuie  sa  se   
stabileasca  prin   determinarea suprafetei reale a peticului sau a adaosului de pe 
imbracamintea jucatorului, netinand seama de culoarea de acelasi fel. La 
determinarea suprafetei,  in  functie  de  forma  peticului  sau  a  adaosului,  
trebuie desenat un cer, triunghi sau dreptunghi in jurul acestei forme si, in 
contextul acestei prevederi, marimea peticului trebuie sa fie suprafata inchisa, 
dupa caz, de circumferinta cercului sau a perimetrului triunghiului sau 
dreptunghiului. Cand un petic de culoare compacta are aceeasi culoare cu 
articolul de imbracaminte atunci, pentru determinarea suprafetei, marimea reala 
a peticului va fi cea a marimii simbolului. 

 
3. Imbracamintea pentru incalzire: 
Jucatorii pot purta imbracaminte pentru incalzire in timpul incalzirii si in timpul 
meciului cu conditia sa se conformeze celor anterior prevazute si in plus cu 
conditia ca jucatorii sa obtina aprobarea arbitrului principal inainte de a purta 
imbracamintea pentru incalzire in timpul meciului. 

 
4. Acoperire 
Nu este permisa acoperirea cu banda adeziva peste obiecte de imbracaminte sau 
echipament. 

 
5. Dublu 
Partenerii unei echipe de dublu vor fi imbracati in culori substantial asemanatoare 
(tricouri asemanatoare, sorturi/fuste asemanatoare), cu exceptia senioarelor. 

 
D. INTARZIERI NEJUSTIFICATE 
 
Jucatorii trebuie sa inceapa jocul la comanda arbitrului de scaun, dupa 

terminarea  perioadei  de  incalzire.  Dupa  aceasta,  jocul  trebuie continuu, iar un 
jucator nu poate intarzia nejustificat desfasurarea unui meci pentru nici un motiv. 
Oricum, dupa primul game al fiecarui set si in timpul tie-break-ului, jocul va fi 
continuu si jucatorii vor schimba partile de teren fara o pauza de odihna. Un 
maxim de 20 de secunde va trece din momentul in care mingea a iesit din joc la 
sfarsitul punctului si pana cand va fi repusa in joc prin primul serviciu al 
urmatorului punct. Daca primul serviciu este gresit, al doilea serviciu trebuie 
executat de servant imediat. Cand se schimba partile de teren un maxim de 90 de 
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secunde va trece din momentul in care mingea a iesit din joc la sfarsitul game-
ului si pana cand va fi repusa in joc pentru primul punct din game-ul urmator. 
La sfarsitul fiecarui set, indiferent de scor, va fi o pauza de 120 de secunde din 
momentul in care mingea a iesit din joc la sfarsitul setului si pana cand a fost 
repusa in joc pentru urmatorul set. Daca setul se termina dupa un numar par de 
game-uri, nu se va schimba partea de teren pana dupa primul game al setului 
urmator. Primitorul va juca in ritmul rezonabil al servantului si trebuie sa fie gata 
sa primeasca atunci cand servantul este gata sa serveasca. Intarzierile 
nejustificate ca urmare a unei probleme medicale sau a refuzului de joc vor 
constitui o incalcare a aceastei reguli. Prima incalcare a acestei reguli va fi 
penalizata cu avertisment si fiecare din urmatoarele incalcari va fi penalizata cu un 
(1) punct pierdut. In orice caz, atunci cand aceasta regula este incalcata ca urmare 
a refuzului de a juca sau datorita unei probleme medicale, dupa ce arbitrul de 
scaun a ordonat sa se joace penalizarea va fi stabilita in concordanta cu ordinea 
punctelor de penalizare. 

 
 

E. OBSCENITATI AUDIBILE 
 

Jucatorii nu trebuie sa foloseasca obscenitati audibile in incinta locului de 
desfasurare a turneului. Daca o asemenea incalcare apare in timpul unui meci 
(inclusiv a incalzirii), jucatorul trebuie penalizat in concordanta cu 
ordinea punctelor de penalizare. In cazul in care fapta este flagranta si, in particular, 
prejudicioasa pentru succesul unui turneu, sau este mai mult decat evidenta, o 
singura incalcare a acestei prevederi va constitui, de asemenea, o Ofensa Majora de 
Comportament Agravant si va fi pasibila unor penalizari suplimentare, dupa cum se 
va observa mai departe. In contextul   acestei   prevederi,   obscenitatea   audibila   
este   definita   ca utilizarea acelor cuvinte cunoscute si intelese in mod obisnuit a fi 
profane 
si pronuntarea clara si suficient de tare a acestora pentru a fi auzite de oficialii de pe 
teren sau de spectatori. 

 

 
F. OBSCENITATI VIZIBILE 

Jucatorii  nu  trebuie  sa  faca  nici  un  fel de  gesturi  obscene  in  incinta locului 
de desfasurare a turneului. Daca o asemenea incalcare apare in 
timpul  unui  meci  (inclusiv  a  incalzirii), jucatorul  trebuie  penalizat  in     
concordanta cu ordinea punctelor de penalizare. In cazul in care fapta este flagranta 
si, in particular, prejudicioasa pentru succesul unui turneu, sau este mai mult decat 
evidenta, o singura incalcare a acestei prevederi va constitui, de asemenea, o 
Ofensa Majora de Comportament Agravant si va fi pasibila unor penalizari 
suplimentare, dupa cum se va observa mai departe. In contextul acestei prevederi, 
obscenitatea vizibila este definita ca efectuarea de catre jucator cu mana sa si/sau 
racheta sau mingile a unor semne care in mod obisnuit au inteles sau semnificatie 
obscena. 

 

 G. 
ABUZ VERBAL 
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Jucatorii, in nici un moment, nu trebuie sa agreseze verbal vreun arbitru, oponent,   
spectator  sau   alte   persoane   aflate   in   incinta   locului   de desfasurare a unui 
turneu. Daca o asemenea incalcare apare in timpul unui meci (inclusiv a 
incalzirii), jucatorul trebuie penalizat in concordanta cu ordinea punctelor de 
penalizare. In cazul in care fapta este flagranta si, in particular, prejudicioasa pentru 
succesul unui turneu, sau este mai mult decat evidenta, o singura incalcare a acestei 
prevederi va constitui, de asemenea, o Ofensa Majora de Comportament Agravant 
si va fi pasibila unor penalizari suplimentare, dupa cum se va observa mai departe. 
In contextul acestei prevederi, abuzul verbal este definit ca fiind o afirmatie 
indreptata spre un oficial de pe teren, oponent, spectator sau o alta persoana, care 
implica incorectitudine, este injositoare, insultatoare sau ofensatoare. 

 
 
H. ABUZ FIZIC 
 
Jucatorii, in nici un moment, nu trebuie sa agreseze fizic vreun oficial, oponent, 
spectator sau o alta persoana aflat in incinta locului de desfasurare a turneului. Daca 
o asemenea incalcare apare in timpul unui meci (inclusiv a incalzirii), jucatorul 
trebuie penalizat in concordanta cu 
ordinea punctelor de penalizare. In cazul in care fapta este flagranta si, in particular, 
prejudicioasa pentru succesul unui turneu, sau este mai mult decat evidenta, o 
singura incalcare a acestei prevederi va constitui, de asemenea, o Ofensa Majora de 
Comportament Agravant si va fi pasibila unor penalizari suplimentare, dupa cum se 
va observa mai departe. In contextul acestei prevederi, abuzul fizic este atingerea 
neautorizata a unui oficial de pe teren, oponent, spectator sau alta persoana. 

 

 
I. ABUZ DE MINGII 
 

Jucatorii nu trebuie sa loveasca, sa dea cu piciorul sau sa arunce cu violenta sau 
furie   o minge de tenis in incinta locului de desfasurare a unui turneu cu exceptia 
scopului justificat de obtinere a unui punct in timpul unui meci (inclusiv a 
incalzirii). Daca o asemenea incalcare apare 
in timpul unui meci (inclusiv a incalzirii), jucatorul trebuie penalizat in 
concordanta cu ordinea punctelor de penalizare. In contextul acestei prevederi, 
abuzul de  mingi  este definit ca lovirea intentionata  a  unei mingi spre exteriorul 
terenului, lovirea periculoasa sau imprudenta in interiorul terenului sau lovirea unei 
mingi cu ignorarea din neglijenta a consecintelor. In cazul in care fapta este flagranta 
si, in particular, prejudicioasa pentru succesul unui turneu, sau este mai mult decat 
evidenta,  o  singura  incalcare  a  acestei  prevederi  va  constitui,  de asemenea, 
o Ofensa Majora de Comportament Agravant si va fi pasibila unor penalizari 
suplimentare, dupa cum se va observa mai departe. In contextul acestei prevederi, 
abuzul fizic este atingerea neautorizata a unui oficial de pe teren, oponent, spectator 
sau alta persoana. 
 
 

J. ABUZ DE RACHETA SAU ECHIPAMENT 
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Jucatorii nu trebuie sa loveasca, sa dea cu piciorul sau sa arunce cu violenta sau furie 
o racheta sau alt echipament in incinta locului de desfasurare a turneului. Daca o 
asemenea incalcare apare in timpul unui meci (inclusiv a incalzirii), jucatorul 
trebuie penalizat in concordanta cu 
ordinea punctelor de penalizare. In contextul acestei prevederi, abuzul de racheta sau 
de echipament este definit ca distrugerea sau deteriorarea intentionata si violenta a 
rachetelor sau echipamentului sau lovirea intentionata si violenta a fileului, terenului, 
scaunului arbitrului sau alte anexe permanente, datorita furiei sau frustrarii in timpul 
unui meci. 
 

 
K. INDRUMARI SI ANTRENORI 
 

Jucatorii nu trebuie sa primeasca indrumari in timpul unui meci (inclusiv incalzirea).  
Comunicarea  de  orice  fel,  audibila  sau  vizibila,  intre  un jucator si un antrenor 
poate fi interpretata ca indrumare. De asemenea, jucatorii le vor interzice antrenorilor 
lor sa (1) foloseasca obscenitati audibile in interiorul locului de desfasurare a 
turneului, (2) sa faca gesturi 
obscene de orice fel in interiorul locului de desfasurare a turneului, (3) sa abuzeze  
verbal  un  oficial,  oponent,  spectator  sau  alta  persoana  in interiorul  locului  
de  desfasurare  a  turneului,  (4)  sa  abuzeze  fizic  un oficial, oponent, spectator sau 
alta persoana in interiorul locului de desfasurare a turneului si (5) sa dea, sa faca, sa 
publice, sa autorizeze sau sa recomande orice declaratie publica in interiorul locului 
de desfasurare a turneului care are sau este menita sa aibe un efect prejudicios 
sau in 
detrimentul intereselor turneului. Daca o asemenea incalcare apare in timpul unui 
meci (inclusiv a incalzirii), jucatorul trebuie penalizat in concordanta cu ordinea 
punctelor de penalizare. In cazul in care fapta este flagranta si, in particular, 
prejudicioasa pentru succesul unui turneu, sau este mai mult decat evidenta, arbitrul 
principal poate dispune indepartarea antrenorului  de  la  locul  de  desfasurare  a  
meciului  sau  din  interiorul locului de desfasurare a turneului, iar daca acesta refuza 
sa se conformeze arbitrul principal poate dicta eliminarea imediata a jucatorului. 
 

 
L. CONDUITA NESPORTIVA 
 

Jucatorii in  permanenta trebuie  sa  aiba o  conduita sportiva si sa dea dovada de 
respectul cuvenit autoritatii oficialilor si condescendenta fata de oponenti, 
spectatori ai alte persoane. Daca o asemenea incalcare apare in timpul unui meci 
(inclusiv a incalzirii), jucatorul trebuie penalizat in concordanta cu ordinea 
punctelor de penalizare. In cazul in care fapta este flagranta si, in particular, 
prejudicioasa pentru succesul unui turneu, sau este mai mult decat evidenta, o 
singura incalcare a acestei prevederi va constitui, de asemenea, o Ofensa Majora 
de Comportament Agravant si va fi pasibila unor penalizari suplimentare, dupa cum 
se va observa mai departe. In contextul acestei prevederi, abuzul fizic este atingerea 
neautorizata a unui oficial de pe teren, oponent, spectator sau alta persoana. In 
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contextul acestei prevederi, comportarea nesportiva este definita ca orice comportare 
urata a unui jucator care este clar jignitoare sau in detrimentul sportului, dar care nu 
cade sub incidenta unei ofense la fata locului specifice continute in acest cod. 
 
 

M. EFORTUL DE JOC 
Un jucator trebuie sa isi dea toata silinta pentru a castiga un meci. In contextul  
acestei  reguli,  arbitrul  principal  si/sau  arbitrul  de  scaun  au 
autoritatea de a penaliza un jucator in concordanta cu ordinea punctelor de 
penalizare. 
 

 
N. PARASIREA TERENULUI 
 

Un jucator nu trebuie sa paraseasca incinta terenului in timpul unui meci 
(inclusiv incalzirea) fara permisiunea arbitrului. Un jucator care incalca aceasta 
prevedere poate fi eliminat de arbitrul principal. 
 

 
O. NEPUTINTA DE A TERMINA UN MECI 

Un jucator trebuie sa termine un meci in desfasurare cu exceptia unor cazuri 
justificate cand nu poate face acest lucru. Un jucator care incalca aceasta prevedere 
poate fi eliminat imediat de arbitrul principal. 
 

 
P. CEREMONII 
 

Un jucator care a jucat in finala unui turneu trebuie sa participe la ceremonia finala 
de dupa meci cu exceptia cazurilor cand nu poate face asta. 
 

R. CONFERINTA DE PRESA 
 

Cu  exceptia  unor  cazuri  de  accidentare  sau  a  incapacitatii  fizice  de aparitie, un 
jucator sau echipe trebuie sa participe la conferinta de presa organizata imediat dupa 
meci sau intr-un interval de 30 de minute dupa 
terminarea meciului, indiferent daca jucatorul sau echipa a castigat sau nu, cu 
exceptia cazului in care arbitrul principal prelungeste intervalul de timp sau dispune 
altfel, pentru un motiv bun. 
 

 
S. ORDINEA PUNCTELOR DE PENALIZARE 

Ordinea punctelor de penalizare care  va fi folosita pentru incalcarea prevederilor de 
mai sus este dupa cum urmeaza (cu exceptia intazierilor 
nejustificate): 
Prima incalcare Avertisment A doua 
incalcare Punct pierdut A treia si 
fiecare incalcare urmatoare Game pierdut 

 
 
Oricum, dupa a treia incalcare a codului, arbitrul principal va stabili daca oricare din 
incalcarile urmatoare va constitui o eliminare. 
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T. ELIMINARI 
 

Arbitrul principal poate declara o eliminare fie pentru o singura incalcare a acestui 
cod, fie urmarind ordinea punctelor de penalizare descrisa mai 
sus. In toate cazurile de eliminare, decizia arbitrului principal va fi definitiva si 
neapelabila. Orice jucator care este eliminat conform prevederilor de mai sus, va fi 
eliminat din toate celelalte probe, daca mai este cazul, cu exceptia situatiei cand 
incidentul incriminat implica numai o  incalcare a punctualitatii sau a prevederilor 
referitoare la imbracaminte si echipament descrise mai sus, sau a pierderii 
conditiei fizice ori cand 
partenerul de dublu comite un act care duce la eliminare. 
 
 

U. DUBLU 
Avertismentele, Punctele pierdute, Game-urile pierdute si/sau Eliminarea acordate 
pentru incalcarea codului vor fi acordate impotriva echipei, dar o penalitate 
suplimentara va fi acordata jucatorului in culpa. 
 
V. STABILIRE SI PENALIZARE 
 
Arbitrul  principal  trebuie  sa  faca  o  cercetare  cat  se poate de  corecta pentru a 
stabili faptele legate de incidentele la fata locului ale tuturor jucatorilor si dupa ce a 
stabilit ca a avut loc o incalcare a codului va trebui sa precizeze sanctiunea ce 
urmeaza, alta decat cea din ordinea punctelor de penalizare si sa dea jucatorului o 
notificare scrisa a acesteia. 

 
X. APELURI 

 
Orice jucator penalizat pentru o incalcare de tip Abatere la Fata locului poate face 
apel la Comisia de Disciplina a FRT pentru revederea deciziei privind vinovatia si 
penalizarea, intr-un termen de 10 zile dupa ultima zi 
de desfasurare a turneului. In Cererea de Apel va fi inclusa o declaratie a jucatorului  
cu  privire  la  faptele  si  circumstantele  care  au  produs incidentul, impreuna 
cu dovezi pe care jucatorul doreste sa fie examinate. In baza primirii unei astfel de 
cereri, Comisia de Disciplina a FRT va face o investigare rezonabila a faptelor si 
circumstantelor privind incidentul si va  confirma  sau  schimba  in  totalitate  sau  
partial  hotararea  arbitrului 
principal.  In  cazul  unei  schimbari  totale  sau  partiale  Comisia  de Disciplina 
a FRT va anula penalizarea jucatorului in concordanta cu dispozitiile apelului. 
 
 

4. OFENSE MAJORE ALE JUCATORILOR 
 

 
A. PARIURI 

 
Nici un jucator nu va paria ceva de valoare in legatura cu orice turneu de tenis 
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desfasurat sub licenta FRT. 
 

Un jucator care incalca aceasta prevedere este pasibil de o suspendare pentru o 
perioada de pana la 1 an. 
 

 
B. MITE SAU ALTE TIPURI DE PLATI 

 
Nici un jucator nu va oferi, da, solicita sau accepta sau va consimti sa ofere, sa dea, 
sa solicite sau sa accepte ceva de valoare pentru sau de la o persoana cu intentia de a 
influenta efortul oricarui jucator in orice turneu desfasurat sub licenta FRT. 
Un jucator care incalca aceasta prevedere este pasibil de o suspendare pentru o 
perioada de pana la 1 an. 
 

C. COMPORTAMANT AGRAVANT 
 

Nici un jucator la nici un turneu desfasurat sub licenta FRT nu se va angrena intr-un 
“Comportament agravant” care este definit dupa cum urmeaza: 
1. Unul sau mai multe incidente de comportament desemnate in acest Cod 
ca reprezentand “Comportament agravant”. 
2. Unul sau mai multe incidente de comportament care sunt flagrante si, in 
particular prejudicioase pentru succesul unui turneu sau sunt mai mult decat 
evidente. 
3. O serie de 2 sau mai multe incalcari ale acestui cod intr-o perioada de 
12 luni si care luate separat nu constituie un “Comportament agravant”, 
dar care atunci cand sunt privite in ansamblu formeaza un model de conduita care 
este de o natura deosebita si este in detrimentul sau prejudicioasa pentru turneele 
desfasurate sub licenta FRT. 

 
 
Un jucator care incalca aceasta prevedere este pasibil de o suspendare pentru o 
perioada de pana la 1 an. 
 

 
D. CONDUITA CONTRA INTEGRITATII JOCULUI 
 

Nici un jucator nu se va angaja intr-o conduita contrara integritatii Jocului de Tenis. 
Daca un jucator este condamnat penal in orice tara, pedeapsa 
incluzand posibila privare de libertate pentru mai mult de un an, el poate fi 
considerat in virtutea unei astfel de condamnari a avea o conduita contrara  
integritatii  Jocului  de  Tenis.  In  plus,  daca  un  jucator  s-a comportat   oricand  
intr-o   maniera  care  a   degradat   sever  reputatia sportului, el poate fi 
considerat in virtutea unei astfel de comportari a avea o conduita contrara 
integritatii Jocului de Tenis, incalcand astfel prevedereile acestei reguli. 
 
 
Un jucator care incalca aceasta prevedere este pasibil de o suspendare pentru o 
perioada de pana la 1 an. 
 

 
E. STABILIRE SI PENALIZARE 
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Comisia de Disciplina a FRT va dispune efectuarea unei investigatii a tuturor
 faptelor cu privire la o pretinsa Ofensa majora conform 
Regulamentului Comisiei de Disciplina. 
 
 

F. RECURS 
Orice jucator gasit vinovat de Comisia de Disciplina poate face recurs conform 
Regulamentului Comisiei de Disciplina. 
 

 
5.SISTEMUL DE PENALITATI 

 
Fiecare jucator de la grupele pana la 18 ani va primi puncte de penalizare 
Pentru urmatoarele abateri: 
a)  Retragerea  de  la  un  turneu  dupa  termenul  limita  de  retragere:  150 puncte; 
c) Inscrierea si neparticiparea la un turneu (neconfirmarea): 200 puncte; 
d)  Pentru  fiecare  set  de  2  avertismente  primite  conform  codului  de conduita 
in timpul unui turneu: 100 puncte; 
e) Pentru fiecare punct pierdut primit: 150 puncte; 
f) Pentru fiecare game pierdut primit: 200 puncte; 
g)  Orice  eliminare  primita  in  concordanta  cu  sistemul  punctelor  de 
penalizare sau pentru o singura incalcare a codului de conduita (eliminare 
imediata) (exceptand “Punctualitatea” si “Imbracamintea si echipamentul”): 300 
puncte; 
h) Orice eliminare pentru punctualitate: 50 puncte. 
i) Ofense majore - vor fi analizate de catre comisia de disciplina. 

Punctele vor fi scazute automat din urmatorul clasament publicat dupa terminarea 
turneului. Punctele vor fi scoase de la categoria de varsta la care s-a petrecut 
abaterea. 
 

 
In cazul in care Comisia de Disciplina hotaraste suspendarea unui jucator din 
activitatea competitionala pentru o anumita perioada de timp, FRT este 
responsabila de instiintarea cluburilor si a persoanei in cauza. care se ocupa de 
inscrieri de acest lucru. 
Cazurile de dopaj vor fi trimise spre discutare Comisiei de Disciplina si 
Comisiei Medicale. 
 
 
In cazul seniorilor, pentru incalcarea codului de conduita, jucatorii vor primi amenzi, 
dupa cum urmeaza: 
 

 
a) Retragerea de la un turneu dupa termenul limita de retragere: 50 RON; 
b) Inscrierea si neparticiparea la un turneu (neconfirmarea): 100 RON; 
d) Pentru fiecare set de 2 avertismente primite in timpul unui turneu: 50 
RON; 
e) Pentru fiecare punct pierdut primit: 100 RON; 
f) Pentru fiecare game pierdut primit: 150 RON; 
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g) Orice eliminare primita in concordanta cu sistemul punctelor de penalizare 
(exceptand “Punctualitatea” si “Imbracamintea si echipamentul”) sau orice 
eliminare pentru o singura incalcare a codului de conduita (eliminare imediata): 
200 RON; 
h) Orice eliminare pentru punctualitate: 50 RON. 
i) Ofense majore: pana la 3000 RON si se va analiza de comisia de disciplina 

 
 
Daca un jucator acumuleaza amenzi de peste 500 RON, el va fi suspendat pana cand 
va plati catre FRT toata suma. Daca un jucator inca are de platit amenzi catre 
FRT la sfarsitul anului, va fi suspendat pana cand isi va plati amenzile catre FRT. 
 
 
Arbitrii principali de la turneele de tenis de seniori organizate sub egida FRT vor 
primi de la aceasta, lista cu jucatorii suspendati, cu amenzile aplicate jucatorilor si 
vor retine bani din eventualele castiguri in bani ale acestora. 
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ANEXA 2. 
 
CONDITII MEDICALE 

 

 
O conditie medicala este definita ca o afectiune  medicala  sau  o accidentare 

muscularo-scheletica care permite un consult si/sau tratament medical acordat de 
catre fizioterapeut(sau PHCP) in timpul incalzirii sau in timpul meciului. 
 

CONDITII MEDICALE CARE PERMIT TRATAMENT: 
 

1.Conditii medicale acute: aparitia brusca a unei afectiuni medicale sau a unei 
accidentari muscularo-scheletice in timpul incalzirii sau in timpul meciului care 
solicita interventia imediata a fizioterapeutului. 
2.Conditii medicale non-acute: o afectiune medicala sau o accidentare muscularo-
scheletica care apare sau este agravata in timpul incalzirii sau in timpul meciului si 
care solicita interventia fizioterapeutului la schimbul de terenuri sau la pauza de set. 
 

CONDITII MEDICALE CARE NU PERMIT ACORDAREA DE TRATAMENT: 
 

1.Orice conditie medicala care nu poate fi tratata corespunzator, sau care un va fi 
ameliorata prin tratamentul medical disponibil in timpul permis. 
2.Orice conditie medicala (inclusiv simptomele) care nu a aparut sau care nu a fost 
agravata in timpul incalzirii sau in timpul meciului. 
3.Oboseala generala a jucatorului. 
4.Orice conditie medicala care necesita pentru tratare injectii, perfuzii intravenoase 
sau oxygen, exceptie facand diabeticii, care isi atesta boala cu un certificat medical 
eliberat anterior, carora li se pot administra injectii subcutanate cu insulina. 
 
EVALUAREA MEDICALA: 
 

In timpul incalzirii sau in timpul meciului jucatorul poate solicita 
fizioterapeutului, prin intermediul arbitrului de scaun, sa il evalueze la urmatorul 
schimb de terenuri sau la pauza de set. Evaluarea imediata poate fi solicitata de catre 
jucator, prin intermediul arbitrului de scaun, numai in cazul aparitiei unei conditii 
medicale acute care necesita oprirea imediata a jocului. 

Scopul acestei evaluari este ca fizioterapeutul sa determine daca jucatorul 
sufera de o conditie medicala care permite acordarea de tratament si daca da, 
momentul in care acest tratament va fi acordat. Durata evaluarii trebuie sa fie 
rezonabila, tinand cont pe de o parte de siguranta jucatorului si pe de alta parte de 
regula care spune ca jocul trebuie sa fie continuu. La discretia fizioterapeutului 
aceasta evaluare poate fi facuta impreuna cu doctorul turneului si poate avea loc in 
afara terenului. 

Daca fizioterapeutul hotaraste ca jucatorul sufera de o conditie medicala care nu 
permite acordarea de tratament, atunci jucatorului i se va comunica ca nu are dreptul 
la tratament medical. 
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PAUZA MEDICALA: 
 

Pauza medicala este permisa de catre arbitrul principal (supervizor) sau de 
catre arbitrul de scaun, dupa ce fizioterapeutul a evaluat jucatorul si a decis ca este 
nevoie de timp suplimentar pentru tratament medical. Pauza medicala va fi luata in 
timpul unui schimb de terenuri sau al unei pauze de set, exceptie facand cazul in care 
fizioterapeutul decide ca jucatorul sufera de o conditie medicala acuta si ca aceasta 
solicita tratament medical imediat. 

Pauza medicala incepe in momentul in care, fizioterapeutul este gata sa inceapa 
tratamentul. La discretia fizioterapeutului, tratamentul acordat in timpul pauzei 
medicale poate avea loc in afara terenului, iar doctorul turneului poate participa la 
tratament. 

Durata tratamentului in timpul unei pauze medicale este limitata la 3 minute. 
 

 
Unui jucator ii este permisa o singura pauza medicala, pentru fiecare 

accidentare distincta care permite acordarea de tratament. Toate conditiile clinice, 
avand drept cauza caldura vor fi considerate drept o singura conditie medicala ce 
permite acordarea de tratament. Toate accidentarile muscularo-scheletice care fac 
parte dintr-un lant kinetic vor fi considerate drept (1) o singura conditie medicala care 
permite acordarea de tratament. 
 
CRAMPELE MUSCULARE: 

 
Un jucator poate primi tratament pentru crampe musculare numai in timpul 

unui schimb de terenuri si/sau al unei pauze de set. Jucatorii nu pot primi o pauza 
medicala pentru crampe musculare. In cazurile in care exista un dubiu cu privare la 
faptul ca jucatorul sufera de o conditie medicala acuta, o conditie medicala non-acuta 
inclusiv crampe musculare sau o conditie medicala netratabila, decizia 
fizioterapeutului in colaborare cu doctorul tueneului daca este cazul, este finala.  

Daca fizioterapeutul crede ca jucatorul are o conditie medicala cauzata de 
caldura, si daca aparitia crampelor musculare este una din manifestarile cauzate de 
caldura, atunci crampele musculare pot fi tratate numai ca parte a tratamentului 
recomandat de fizioterapeut ca parte a conditiei medicale cauzate de caldura. 
Nota: Un jucator care a oprit jocul acuzand o conditie medicala acuta, dar care este 
stabilit de catre fizioterapeut si/sau doctorul turneului ca sufera de crampe musculare, 
va fi instruit de catre arbitrul de scaun sa continue jocul imediat. 

Daca jucatorul nu poate continua jocul datorita unei crampe musculare severe, 
asa cum este stabilit de catre fizioterapeut si/sau doctorul turneului, el/ea poate pierde 
punctele/game-urile necesare pentru a ajunge la un schimb de teren sau pauza de set 
astfel incat sa primeasca o evaluare imediata si tratament daca timpul permite acest 
lucru. Pot fi acordate un total de (2) doua pauze de schimb de teren aditionale pentru 
tratamentul crampelor musculare in timpul unui meci, care nu trebuie sa fie neaparat 
consecutive. 

Daca este stabilit de catre arbitrul de scaun si/sau arbitrul principal (supervizor) 
ca este implicata comportarea nesportiva, atunci Codul de Conduita pentru 
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Comportare Nesportiva va fi aplicat. 
Un total de 2 pauze medicale consecutive pot fi permise de catre supervizor 

sau arbitru de scaun pentru ca zul special in care fizioterapeutul decide ca un jucator 
sufera de cel putin 2 conditii medicale acute care permit acordarea de 
tratament.Acestea pot include: o afectiune medicala si o accidentare muscularo-
scheletica; 2 sau mai multe accidentari muscularo-scheletice acute si distincte. In 
aceste cazuri fizioterapeutul va evalua cele 2 sau mai multe conditii medicale care 
permit acordarea de tratament intr-o singura evaluare, dupa care poate decide ca 2 
pauze medicale consecutive sunt necesare. 
 
 
TRATAMENT MEDICAL: 
 

Un jucator poate primi tratament medical pe teren si/sau provizii medicale de la 
fizioterapeut si/sau de la doctorul turneului in timpul oricarui schimb de terenuri sau 
pauza de set. Ca o recomandare, acest tratament medical ar trebui limitat la 2 pauze de 
schimb de terenuri/pauze de set, care nu trebuie sa fie consecutive, pentru fiecare 
conditie medicala ce permite acordarea de tratament, inainte sau dupa pauza medicala. 
Jucatorii nu pot primi tratament medical pentru conditiile medicale care nu permit 
acordarea acestuia. 
 
 
PENALIZARI: 
 

Dupa incheierea unei pauze medicale sau a unei pauze de tratament, orice 
intarziere din parte jucatorului in a relua jocul va fi sanctionata cu incalcari ale 
codului de condiuta, pentru intarzierea la joc. 
Orice jucator care abuzeaza de regula medicala va fi sanctionat conform codului de 
condiuta, pentru comportamant nesportiv. 
 
 
SANGERARE: 
 

Daca un jucator sangereaza, arbitru de scaun trebuie sa opreasca jocul cat mai 
curand posibil, sa cheme pe teren fizioterapeutul pentru a evalua  si  a  acorda  
tratament  jucatorului. Fizioterapeutul iar daca este cazul, doctorul turneului vor 
evalua sursa sangerarii si vor cere o pauza medicala daca aceasta este necesara. 
Daca fizioterapeutul si/sau doctorul turneului solicita, arbitrul de scaun sau 
supervizorul pot autoriza o pauza de maxim 5 minute pentru ca personalul medical 
sa opreasca sangerarea. 

Daca pe teren sau in imediata apropiere a acestuia exista sange jocul nu trebuie 
reluat pana cand petele de sange nu au fost curatate corespunzator. 
 
 
VOMA: 
 

Daca un jucator vomita, arbitrul de scaun trebuie sa opreasca jocul, iar daca 
jucatorul cere trebuie sa fie evaluat de catre fizioterapeut. Daca jucatorul solicita o 
evaluare medicala atunci fizioterapeutul trebuie sa determine daca acesta sufera de o 
conditie medicala ce permite acordarea de tratament si daca aceasta este acuta sau nu. 
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70 
 

78 
 

80 
 

88 
 

90 
 

98 
 

100 
 

105 
 

110 
 

115 
 

120 

64 69 73 78 83 87 91 95 99 103 107 
65 70 75 80 85 90 95 100 105 111 126 
66 72 77 82 87 93 99 105 112 120 130 
67 73 78 84 90 96 104 113 123 135 148 
68 74 81 86 93 101 110 123 137 151  
69 75 82 88 96 107 120 133 150   
70 76 83 90 100 114 132 149    
70 77 85 93 106 124 144     
71 78 86 97 113 136      
71 79 88 102 122       
72 80 91 106        
 

Daca exista voma pe teren, jocul nu trebuie reluat pana cand terenul nu a fost 
curatat corespunzator. 
 

 
INCAPACITATE FIZICA: 
 
In timpul unui meci, daca un jucator sufera o conditie medicala urgenta si daca acesta 
nu poate solicita interventia fizioterapeutului atunci arbitrul de scaun va chema 
imediat fizioterapeutul si doctorul turneului pentru a ajuta jucatorul. 

Daca se considera ca un jucator nu poate concura din motive fizice, fie inainte 
de inceperea meciului sau in timpul acestuia, fizioterapeutul si/sau doctorul turneului 
ar trebui sa informeze supervizorul si sa-i recomande acestuia ca jucatorului sa nu-i 
fie permis sa inceapa meciul, sau sa fie retras dintr-un meci aflat in desfasurare. 
Supervizorul ar trebui sa dea dovada de o maxima discretie in luarea acestei decizii, 
iar aceasta decizie ar trebui luata in conformitate cu interesele tenisului profesionist si 
bazata pe sfaturile de specialitate cat si pe alte informatii relevante. 

Acel jucator, poate concura intr-o alta proba a aceluiasi turneu fie in 
aceeasi zi sau in ziua urmatoare daca doctorul turneului decide ca starea de 
sanatate a jucatorului s-a imbunatatit in asa masura incat acesta poate concura in 
siguranta la un nivel profesionist. 

Se recunoaste faptul ca, legile nationale sau guvernamentale sau alte 
regulamente impuse turneului de catre autoritati pot solicita o prezenta sporita a 
doctorului turneului in evalauarile si tratamentele diferitelor conditii medicale cat si 
in luarea deciziilor privitoare la acestea. 

 
CONDITII EXTREME DE STARE A VREMII 
 

Temperatura Aparenta (cum seamana a fi, ˚F) 
˚C=( ˚F-32)/1,8 

Umiditate relativa 
0 % 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 
60 % 
70 % 
80 % 
90 % 
100 % 

 

 

 
Asistentul de medicina sportiva sau doctorul de concurs, impreuna cu arbitrul 

principal au autoritatea de a stabili daca regula conditiilor extreme de starea vremii 
poate intra in functiune in timpul unui concurs. Daca se stabileste acest lucru, atunci o 
pauza de 10 minute va fi permisa intre al 2-lea si al 3-lea set. De asemenea, poate 
exista o intarziere in ceea ce  priveste  inceperea  meciurilor  programate  pentru  
ziua  respectiva. Atunci  cand  este  posibil,  aceasta  decizie  de  a  intarzia  
inceperea meciurilor  din  cauza  conditiilor  meteo  extreme  se  va  lua  inaintea 
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inceperii meciurilor programate pentru ziua respectiva. 
 
 
MASURAREA SI MONITORIZAREA CONDITIILOR DE STAREA VREMII 
 

Asistentul de medicina sportiva sau doctorul de concurs va monitoriza 
conditiile de starea vremii facand masuratori de 4 ori pe zi: 
1. cu o jumatate de ora (1/2) inainte de inceperea meciurilor din ziua 
respectiva; 
2. la mijlocul zilei; 
3. catre sfarsitul zilei; 
4. inaintea inceperii ultimului meci al zilei. 

In eventualitatea ca in timpul zilei are loc o schimbare brusca a conditiilor de 
starea vremii, asa cum reiese din monitorizarea periodica, regula conditiilor extreme 
de starea vremii poate intra in vigoare in orice moment, pe oricare teren si inclusiv  
la meciurile aflate deja in desfasurare. Daca are loc o modificare a conditiilor de 
starea vremii si regula de mai sus este suspendata, acele meciuri in desfasurare vor 
continua sub regula conditiilor extreme de starea vremii. 
 

 
PRECIZARI IN LEGATURA CU PAUZA DE 10 MINUTE 
 

Daca exista o intelegere mutuala intre jucatori de a nu lua pauza de 10 minute, 
atunci jocul va continua. Totusi, daca unul din jucatori va solicita pauza, acesta 
va fi luata. 

In absenta unui arbitru de scaun, arbitrul principal va conveni cu ambii jucatori 
ora la care meciul va fi reluat. Orice jucator care nu se prezinta pentru reluarea 
jocului dupa pauza de 10 minute va fi eliminat, cu exceptia cazului in care arbitrul 
principal, la aprecierea sa, luand in considerare toate circumstantele relevante,   
decide  sa nu declare eliminarea. 

In timpul acestei pauze nu se permite a se da indrumari sau a se face 
tratament medical. Jucatorului i se va ingadui insa sa primeasca sau sa i  se  ajusteze  
echipamentul medical si/sau  sa  primeasca sfaturi din partea asistentului de 
medicina sportiva sau a doctorului. 

Dupa terminarea pauzei de 10 minute nu este permisa o reincalzire. Aceasta 
regula este aditionala celor 2 pauze de toaleta/schimbare a tinutei permise in timpul 
unui meci. 
 
PAUZA PENTRU TOALETA / SCHIMBAREA IMBRACAMINTEI 
 

Unui  jucator  ii  este  permis  sa  ceara  parasirea  terenului  de  joc pentru un 
timp rezonabil pentru o pauza de toaleta sau pentru schimbarea tinutei. Pauza de 
toaleta ar trebui luata in pauza de set si nu poate fi folosita pentru un alt scop. Pauza 
de schimbare a imbracamintei nu poate fi luata decat la pauza de set si nu este 
permisa decat in tenisul feminin. Aceste pauze pot fi limitate de arbitrul principal la 5 
minute la care se adauga pauza dintre seturi. 

In proba de simplu feminin, o jucatoare poate beneficia de 2 pauze pe meci. In 
proba de simplu masculin, un jucator poate beneficia de 1 pauza pe meci daca se 
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joaca dupa sistemul cel mai bun din 3 seturi si de 2 pauze daca se joaca dupa sistemul 
cel mai bun din 5 seturi. La dublu, fiecare echipa are dreptul la 2 pauze. Daca 
partenerii pleaca impreuna se considera o pauza acordata echipei. In orice moment un 
jucator paraseste terenul pentru o pauza de toaleta, aceasta este considerata ca fiind 
una din pauzele autorizate indiferent daca adversarul paraseste si el terenul sau nu. 
Orice pauza de toaleta luata dupa ce incalzirea a inceput este considerata ca fiind una 
din pauzele autorizate. Pauze aditionale vor fi autorizate, dar vor fi penalizate in 
concordanta cu  ordinea punctelor de penalizare daca jucatorul nu este gata de joc in 
timpul cuvenit. 
 



ANEXA 3.  
 
 
 

MODUL DE STABILIRE A CLASAMENTULUI FINAL ROUND ROBIN 
(fiecare cu fiecare) 

 
 
 
1. Primul criteriu de departajare este cel al numarului de victorii obtinute. 
 
 
2. Daca  sunt doi  jucatori sunt la  egalitate, departajarea se  face  dupa rezultatul 
meciului direct dintre ei. 
 

 
3. Daca sunt trei sau mai multi jucatori cu acelasi numar de victorii, departajarea se 
face in ordinea urmatoare: 

- procentajul de meciuri castigate din toate meciurile jucate cu toti ceilalti 
jucatori; 

-  procentajul  de  seturi  castigate  din  toate  seturile  jucate  cu  toti ceilalti 
jucatori (numarul de seturi castigate din numarul total de seturi jucate); 

- procentajul de ghemuri castigate din toate ghemurile jucate cu toti 
ceilalti jucatori (numarul de game-uri castigate din numarul total de game-
uri jucate); 

 
 

In cazul in care unul din criteriile de mai sus genereaza un jucator mai bun 
sau mai slab decat ceilalti doi, intre cei doi ramasi la egalitate se va lua victoria 
directa. 
 
4. In cazul in care nu se poate face o departajare dupa toate criteriile de mai sus, 
ordinea jucatorilor va fi data de locul ocupat in ultimul clasament in vigoare. 
 
5. Daca un meci se intrerupe si nu se mai continua datorita accidentarii etc, scorul 
se considera ca fiind al unui meci complet, toate seturile si game-urile considerandu-
se jucate. 

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

 
 
6. Daca un meci este castigat prin neprezentare, scorul se considera ca fiind 6-0; 6-0, 
toate seturile si game-urile considerandu-se jucate. 



ANEXA 4.  
 

 
GHID PENTRU PARINTI, ANTRENORI, SUPORTERI SI 

SPECTATORI 
 

 
Parintii, antrenorii, prietenii si spectatorii fac parte din asa-numita „echipa de 

incurajare” a jucatorilor, altfel spus, ei sunt suporterii sportivilor. In timpul 
meciurilor, principalul obiectiv al celor mentionati este sa incurajeze jucatorii intr-o 
maniera sportiva si sa-i lase sa joace ca sa se poata bucura de sportul pe care il 
practica. 

Ei trebuie sa accepte deciziile arbitrilor si anunturile la linii ale adversarului, in 
jocurile disputate fara arbitru de scaun. 

In cele ce urmeaza veti gasi cateva puncte din ceea ce le este permis si 
ce nu le este permis suporterilor sportivilor. 
 

 
ESTE PERMIS : 

Sa aplaude punctele disputate si loviturile castigatoare ale ambilor jucatori, se 
recomanda sa nu se aplaude pe greselile adversarului. 

Sa incurajeze jucatorii favoriti fara a le da instructiuni specifice despre cum sa 
joace; exemplu: „Haide”; „Poti”; „Lupta”; etc. 
 

 
NU ESTE PERMIS: 

Sa comunice cu jucatorii verbal sau prin semne in timpul desfasurarii unui 
meci oficial, inclusiv in timpul pauzelor pentru schimbarea terenului. 

Sa faca orice fel de anunturi intr-un meci de tenis oficial – jucatorii se 
arbitreaza singuri daca nu exista un arbitru de scaun. 

Sa stea in interiorul terenului de tenis. 
 
 
Daca totusi faceti ceea ce nu va este permis, acest lucru va fi tratat de arbitrii de la 
turneul respectiv in urmatorul mod: 

1. veti fi avertizat sa nu mai continuati; 
2. daca mai continuati, veti fi rugat sa parasiti locul de desfasurare a meciului; 
3. in  cele  din  urma,  jucatorul  sustinut  de  dvs  va  fi  sanctionat  in 

concordanta cu ordinea punctelor de penalizare prevazuta in Codul de 
Conduita. Aceasta poate duce chiar la descalificarea sportivului de la acel 
turneu. 

 
Primele doua puncte sunt aplicabile doar la categoriile de varsta de 10 si 12 ani.  
 
Pentru celelalte categorii de varsta, se trece direct la punctul 3. 



ANEXA 5  
 
 
 
 
 
 

TURNEUL DIRECTORULUI DE TURNEU PENTRU 
 WILD CARD-URI 

 

 
 
 
 
 
 

La  unele  c ompetitii  unde  se  inscriu  mai  multi  jucatori  decat marimea 
tabloului principal sau de calificari, se pot organiza turnee preliminare pentru 
stabilirea celor care vor primi Wild Card-uri. Aceste turnee nu sunt sub egida FRT, 
ceea ce inseamna ca: 

- nu se acorda puncte; 
- pierzatorii din ultimul tur nu au niciun fel de prioritate inaintea altor 

jucatori de pe listele de acceptare; 
- toti participantii de la aceste turnee pot semna pentru calificari sau 

tabloul principal in acord cu regulile corespunzatoare; 
- aceste  turnee  se  pot  organiza  dupa  sistemul  de  scor  stabilit  de directorul 

de turneu; 
- aceste turnee trebuie sa se desfasoare inainte de turneul oficial, wild  

card-urile  trebuind  sa  poata  fi  nominalizate  in  momentul 
tragerii la sorti. 



ANEXA 6  
 
   
 
 

PROCEDURA DE MODIFICARE A MARIMII TABLUORILOR DE 
CONCURS DIN INFOCOMP 

 
 
 
 
 

La cererea directorului de turneu, exista posibilitatea de modificare a marimii 
anuntate a tablourilor de concurs in urmatoarele conditii: 

- In Infocomp se va face prima propunere, care poate fi diferita fata de ce a 
fost in cererea de licenta;  
- Modificarea marimii tablourilor de concurs se poate face doar in prima zi 
dupa termenul limita de inscriere; 
- Modificarea marimii tablourilor de concurs se poate face doar daca nu 
afecteaza buna desfasurare a turneului cu exceptia turneelor de categorie 
national; 
- Nu se pot modifica datele de incepere deja anuntate ale categoriilor de varsta, 
pentru a putea face o marire a tablourilor de concurs; 
- Listele de accepatare vor fi intocmite tinand cont de noile marimi ale 
tablourilor de concurs; 
-  FRT  nu  modifica  marimile  tablourilor  anuntate  decat  la  solicitarea 
directorului de turneu; 

 

 

Pentru a se putea modifica marimea tablourilor de concurs, directorul de turneu 
trebuie sa faca o solicitare in scris in atentia Comisiei de Competitii a FRT pe adresa 
de email  competitii@frt.ro pana la orele 16:00 in prima zi dupa termenul limita de 
inscriere. 

Solicitarile pot fi sau nu aprobate de catre Comisia de Competitii. 
Jucatorii trebuie sa tina cont de existenta posibilitatii de modificare a 

tablourilor de concurs si trebuie sa se inscrie in termen pentru a putea beneficia de 
o eventuala marire a tablourilor. 

mailto:competitii@frt.ro
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ANEXA 7  
 
 
 
 
 
 

PRECIZARI PRIVIND TURNEELE DIN CADRUL 
CIRCUITULUI NATIONAL, CATEGORIA A 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vor folosi minim cate 2 mingi noi pentru fiecare meci la categoria de varsta 
de 12 ani si minim cate 3 mingi noi la celelalte categorii de varsta. Mingile se vor 
schimba in setul decisiv. 

In cazul in care exista si alte categorii de varsta organizate in paralel, prioritate 
are categoria de varsta din cadrul Circuitului National. 

Organizatorii trebuie sa trimita la FRT fotografii din timpul jocului si de 
la premiere, pe adresa de email competitii@frt.ro. 

Organizatorul  local  este  de  acord  sa  puna  la  dispozitia  FRT, un numar de 
2 wild card-urilor, pentru tabloul principal.  

 
Finalele vor fi arbitrate in scaun 
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ANEXA 8  

 
 
 

MODUL DE INTOCMIRE A CLASAMENTELOR NATIONALE 
 DE COPII, JUNIORI SI SENIORI 

 
 
 
 

Clasamentele se vor calcula pe baza rezultatelor din ultimile 52 de saptamani 
de la data intocmirii acestora. 
 

 
In calculul clasamentelor se vor lua in considerare in mod aditional: 

1.  cele mai bune 8 rezultate la simplu din competitiile interne 
individuale; 
2.  cele mai bune 8 rezultate la dublu din competitiile interne individuale; 
3.  cel mai bun rezultat de la competitiile interne pe echipe de cluburi; 
4.  cel mai bun rezultat de la competitiile interne in echipe; 
5.  punctele obtinute de jucatorii romani la competitiile internationale din 
calendarele. 

 
Tennis Europe, ITF, ATP sau WTA (dupa caz), 

astfel: 
a.  12 ani - competitiile din calendarul Tennis Europe se

 asimileaza competitiilor interne de categoria A; 
b.  14, 16 ani - punctele din clasamentul Tennis Europe inmultite cu 10; 
c.  18 ani - punctele din clasamentul ITF inmultite cu 30; 
d.  Senioare & Seniori - punctele din clasamentul de simplu WTA, 
respectiv 

ATP inmultite cu 500. 
 

Pentru 12, 14 si 16 ani  singurele competitii internationale care se mai puncteaza 
sunt: Eddie Herr Int’l Junior Tennis Champs., The American Cup si Orange Bowl. 
Acestea vor fi asimilate categoriei A si vor face parte din cele mai bune 8 rezultate de 
la simplu, respectiv dublu. 

Un jucator nu va primi puncte decat daca castiga un meci. Avansarea prin 
beneficierea de "bye" nu se puncteaza. 

Campionatele Nationale sunt singurele competitii unde se puncteaza si primul tur 
de pe tabloul principal de simplu. 

Tablourile eliminatorii cu mai putin de 8 jucatori nu se puncteaza. 
La proba de dublu, daca se joaca sistem eliminatoriu pentru 4 sau mai putine 

echipe atunci se vor lua jumatate din numarul de puncte corespunzatoare categoriei de 
concurs. Pentru a lua toate punctele corespunzatoare trebuie sa joace sistem sah. 

In cazul in care exista o eroare administrativa si este nevoie sa se joace meciuri 
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preliminare, pierzatorul din meciurile preliminare va primi punctele corespunzatoare 
primului  tur,  iar  castigatorul, daca va pierde in primul tur va primi punctele 
corespunzatoare primului tur plus 25% din punctele corespunzatoare aceluiasi tur. 

Daca se organizeaza concursuri individuale pe ani de nastere (9 ani, 11 ani, 13 
ani, 15 ani, 17 ani) atunci acele tablouri vor fi punctate la categoria de varsta 
corespunzatoare cu 75% din punctajul corespunzator categoriei de concurs. 

Calificarile turneelor internationale de juniori de 12, 14, 16 si 18 ani din 
Romania se asimileaza competitiilor din categoria I.  
 
 
 

Grila de punctaj pentru copii, juniori si seniori este urmatoarea: 
 

GRILA DE PUNCTAJ PENTRU COPII SI JUNIORI 
Tabloul principal 

Locul / Categoria Circuit international National Circuitul 
national 

    

FRT ( A ) 1 2 
Castigator                                       

Conform grilelor de 
punctaj ATP, WTA, 

ITF si TE 

1250 625 250 100 
Finalist 1000 500 200 80 

Semifinalist 750 375 150 60 
Sfertfinalist 

563 281 113 45 
Primii 16 375 188 75 30 
Primii 32 188 94 38 15 
Primii 64 94 47 19 8 
Primii 128 63 0 - - 

Calificari 
Castigator Conform grilelor de 

punctaj ATP, WTA, 
ITF si TE 

50 25 10 4 

Finalist 38 19 8 3 
Semifinalist 25 13 5 2 

Consolari 
Castigator                                                                                                                  

Conform grilelor de 
punctaj ATP, WTA, 

ITF si TE 

63 31 13 5 

Finalist 50 25 10 4 
Semifinalist 38 19 8 3 

Dublu, Tabloul principal ( pentru fiecare partener ) 
Castigator Conform grilelor de 

punctaj ATP, WTA, 
ITF si TE 

313 156 63 25 
Finalist 250 125 50 20 

Semifinalist 188 94 38 15 
Sfertfinalist 141 70 28 11 
Primii 16 94 47 19 8 
Primii 32 47 23 9 4 
Primii 64 23       

 
Toate turneele destinate categoriei de varsta de 10, 18 si seniori ani se 

puncteaza conform categoriei 1, cu exceptia celor din categoria national.  
Turneele pentru 10 ani se puncteaza in clasamentele nationale doar daca 
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meciurile sunt jucate cu minge verde.  
Calificatii vor primi ca bonus punctele corespunzatoare grilei de mai sus. Daca se 

organizeaza consolari, punctele corespunzatoare grilei de mai sus se adauga punctelor 
din primul tur, daca acestea exista. 

In cazul tablourilor de tip sah, se determina punctele corespunzatoare unei victorii 
ca fiind numarul total de puncte puse in joc pentru un castigator impartit la numarul 
total de meciuri care trebuie jucate de un participant. Pentru a determina numarul de 
puncte pentru fiecare jucator se inmultesc punctele astfel determinate cu numarul de 
victorii. 

In cazul tablourilor de tip oglinda, in functie de categoria turneului, se obtin 
urmatoarele puncte: 

 
Locul

/categori
a 
concurs
ului si 
proba 

National A 1 2 

Simplu Dublu Simplu Dublu Simplu Dublu Simplu Dublu 

1 1250 313 625 156 250 63 100 25 
2 1000 250 500 125 200 50 80 20 
3 875 219 438 109 175 44 70 18 
4 750 188 375 94 150 38 60 15 
5 704 176 352 88 141 35 56 14 
6 656 164 328 82 131 33 53 13 
7 610 153 305 76 122 31 49 12 
8 563 141 281 70 113 28 45 11 
9 539 135 270 67 99 25 39 10 
10 516 129 258 64 85 21 34 8 
11 493 123 247 62 71 18 28 7 
12 469 117 235 59 57 14 23 6 
13 445 111 223 56 42 11 17 4 
14 423 106 211 53 28 7 11 3 
15 399 100 199 50 14 4 6 2 
16 375 94 188 47 0 0 0 0 

 
  

In cazul in care sunt mai putin de 16 jucatori, punctele obtinute sunt cele 
coprespunzatoare locului final obtinut. Jucatorul clasat pe ultimul loc (care nu a 
castigat niciun meci) are 0 puncte, altfel obtinand numarul de puncte corespunzatoare 
din tabel. 

Daca se joaca “finala mica” pentru locul 3, jucatorul clasat pe acest loc va 
primi punctele corespunzatoarele tabelului de mai sus. 

Calificarile organizate inaintea turneelor futures, se asimileaza competitiilor de 
categoria I.  
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Dintre doi sau mai multi sportivi care acumuleaza acelasi numar de puncte, cel 
mai bine clasat va fi cel care: 
 

 
a.  Are cele mai multe puncte la echipe; 
b. Are cele mai multe puncte la dublu; 

  c. Are cel mai mic numar de concursuri jucate indiferent simplu sau 
dublu; 
 d. Are cele mai multe puncte obtinute la concursurile de categoria National 

la simplu; 
e. Are cele mai multe puncte obtinute la concursurile de categoria A la simplu; 
h. Are cele mai multe puncte obtinute la concursurile de categoria 1 la simplu; 
i. Are cele mai multe puncte obtinute la concursurile de categoria 2 la simplu. 
Daca in continuare egalitatea persista, respectivii jucatori vor imparti acelasi 

loc in clasament. 
In cazul Campionatelor Nationale Intercluburi pe Echipe de Dublu, pentru fiecare 

victorie la dublu baieti, dublu fete, sau dublu mixt se acorda cate 50 de puncte 
pentru fiecare jucator in parte; aceste puncte fac parte din cele mai bune 8 rezultate de 
la dublu. 
 

 
PUNCTELE OBTINUTE LA LA CAMPIONATE NATIONALE PE 

ECHIPE SUNT URMATOARELE: 
 
 
1.  CAMPIONATELE NATIONALE PE ECHIPE DE 10 ANI  

 
Pentru fiecare victorie se acorda puncte corespunzator tabelului de mai jos. 

 
 
Juc 1 Juc 2 Juc 3 Juc 

rezerva 
100 80 60 15 

 
Cei care pierd iau tot atatea puncte ca si rezervele. 

 
 
2.  CAMPIONATELE NATIONALE PE ECHIPE DE 14 SI 18 ANI 
 
 

Pentru fiecare victorie la simplu se acorda puncte corespunzator tabelului de 
mai jos, iar pentru fiecare victorie la dublu se acorda cate 25 de puncte, pentru fiecare 
partener. 
 
 

Simplu 
Juc 1 Juc 2 Juc 3 Juc 4 Juc 

Rezerva 
100 80 60 40 15 

 
Cei care pierd la simplu iau tot atatea puncte ca si rezervele. 
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3.  Campionatele Nationale pe Echipe de Seniori 
 
 

Pentru 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

   
 

   
 

 
 
 
 

 

Dublu 
Juc 
1 

Juc 
2 

Juc 
3 

Juc 
4 

Juc 5 Juc 
(rezerva) 

Dublu 1 Dublu 2 

250 200 150 125 100 40 65 40 
 
Cei care pierd la simplu iau tot atatea puncte ca si rezervele. 

 



 

ANEXA 9  
TURNEE CU PREMII IN BANI PENTRU  

SENIORI/SENIOARE 
 

Comisiei de Competitii a FRT, ii poate fi solicitata licenta pentru organizarea unor 
turnee cu premii in bani pentru categoria de varsta de seniori  sau  senioare,  cu  minim  3  
luni  de  zile  inainte  de  turneu, completand cererea de licenta special conceputa pentru 
acest lucru. 

Aceste turnee vor respecta saptamana de sambata pana vineri. 
In timpul turneelor ITF Pro, in timpul Campionatelor Nationale Individuale de 16 ani, 

18 ani si Seniori si in timpul turneelor internationale de de 16 ani, 18 ani desfasurate in 
Romania nu se pot organiza astfel de turnee. 

Toate  celelalte  prevederi  ale  Regulamentului  de  Organizare  a Turneelor de Tenis 
din Romania se aplica si la acest tip de turnee. 

La aceste turnee se vor organiza obligatoriu atat probele de simplu, cat si probele de 
dublu. 
 

EXISTA URMATOARELE CATEGORII DE TURNEE: 
A. cu premii totale de 3.350 de euro si o taxa de participare de 50 de euro; 
B. cu premii totale de 1.675 de euro si o taxa de participare de 40 de euro; 
C.  cu premii in bani si o taxa de participare similara categoriei a-I-a de turnee. 
Valoarea totala a premiilor se refera doar la o singura categorie, seniori sau 

senioare. 
Aceaste  valori reprezinta sumele brute ale premiilor. Toate platile se efectueaza 

in lei, conform legislatiei in vigoare. 
La categoria C, repartizarea sumelor de bani pentru premiere este la latitudinea 

organizatorului. 
Taxa de licenta pentru aceste turneele este de 300 de lei. 
Grila de premiere pentru turneele de seniori/senioare se prezinta astfel: 

 
CATEG. 
TURNEU 

TURNEE CATEGORIA 
A 

TURNEE CATEGORIA 
B 

TURNEE 
CATEGOTIA C 

LOC SM DM SF DF SM DM SF DF S D 
1 1.000 400 1.000 400 500 500 500 500   
2 700 250 700 250 350 350 350 350   
3 300  300  150 150 150 150   
4 300  300  150 150 150 150   

5-8 100  100  50 50 50 50   
TOTAL 2.700 650 2.700 650 1.350 1.350 1.350 1.350   
TOTAL 
PREMII 

3.350 
 

3.350 
 

1.675 
 

1.675 
 

 
 

 



ANEXA 10. 
 

PROCEDURA DE PREZENTARE A VIZEI ANUALE  FRT 
              SI A VIZEI MEDICALE 

 
Toti jucatorii isi pot actualiza singuri pe site, cele 2 vize necesare: viza anuala 

FRT si viza medicala. 
Acest lucru se poate face din contul de jucator din meniul “Profil”. 
In cazul in care jucatorii nu-si pot accesa contul FRT, pot trimite la Federatia 

Romana de Tenis, scanat pe email la competitii@frt.ro, dovada platii taxei vizei 
anuale FRT, dovada efectuarii ultimei vizite medicale, pentru a fi actualizate in baza 
de date. In documentul trimis la FRT trebuie mentionate in clar urmatoarele: numele 
si prenumele jucatorului, data nasterii, numarul de legitimatie si procedura de plata 
descrise in anexa pana in ziua de  joi, orele 16:00 inainte de tabloul principal. 

Dupa termenul de mai sus si pana la termenul limita de confirmare, orice dovada a 
vizelor trebuie facuta obligatoriu atat la FRT cat  si  la  arbitrul  principal. 

Daca un jucator nu reuseste sa faca dovada vizei medicale valabile, a taxei de 
viza anuala FRT, pana la termenele prevazute mai sus, el nu va fi primit in concurs, 
va fi incadrat in categoria celor inscrisi care nu au participat la turneu si penalizat 
corespunzator sistemului de penalitati. 

Taxa de viza anuala FRT, se poate achita prin ordin de plata sau in numerar la 
casieria FRT, nu si prin Mandate Postale. 

Cluburile care platesc viza anuala pentru mai multi jucatori, trebue sa trimita la 
FRT un borderou in care sa nominalizeze jucatorii pentru care a fost achitata taxa. 
Modelul de borderou este disponibil mai jos.  

Taxa de viza anuala se achita pana la 31 martie, dupa aceasta data  se va plati o 
taxa mai mare,  conform sistemului  de  taxe  al  FRT  pe  anul  respectiv. 

Dupa aceasta  data, participarea la concursuri este permisa numai dupa achitarea 
taxei de viza.  

Contul FRT pentru incasarea taxelor este: 
 

RO61 RNCB 0080 0056 5918 0001 deschis la BCR, Sucursala Unirii 
 

FRT va actualiza baza de date cu jucatorii care au trimis documentele mentionate 
mai sus. 

Modelul de borderou: 
Tabel cu sportivii pentru care s-a achitat viza anuala FRT, Clubul…………………… 

a achitat vizele anuale FRT pentru sportivii de mai jos. Numarul si data 
documentului de plata:    

Nr 
crt. 

Numele si prenumele Numarul de legitimatie 

1   

…   

30   
 

mailto:competitii@frt.ro
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ANEXA 11. 
 

CAMPIONATE NATIONALE INDIVIDUALE 
DE IARNA/VARA 

 
I. ELIGIBILITATEA JUCATORILOR 
 
Campionatele nationale sunt deschise numai jucatorilor de cetatenie romana. 

 
II. LISTELE DE ACCEPTARE 
 
Listele de acceptare la Campionatele Nationale Individuale vor fi intocmite tinand 

cont de grila de echivalare a clasamentelor prezentata mai jos. 
 

III. CONFIRMARE 
 
Toti jucatorii care doresc sa participe   la Campionatele Nationale Individuale 

trebuie sa urmeze urmatoarele proceduri: 
Confirmarea pentru calificari, se va face conform ROTTR. 
Pentru tabloul principal de simplu nu este nevoie de confirmare, indiferent daca 

se organizeaza sau nu calificari, dar trebuie facuta dovada vizei medicale si taxei de viza 
anuale FRT: 

- la FRT conform procedurii descrise in anexa, pana in ziua de  joi, orele 16:00 
inainte de tabloul principal; 

- dupa termenul de mai sus si pana la termenul limita prevazut in Infocomp  pentru  
tabloul  principal  de  simplu,  orice  dovada  a  vizelor trebuie facuta obligatoriu atat la 
FRT cat si la arbitrul principal; 

- daca un jucator nu reuseste sa faca dovada vizei me d i c a l e  si a taxei de vizei 
anuale FRT, pana la termenele prevazute mai sus, el nu va fi primit in concurs, va fi 
incadrat in categoria celor inscrisi care nu au participat la turneu si penalizat 
corespunzator sistemului de penalitati; 

- inscrierea si neparticiparea la turneu se penalizeaza conform sistemului de 
penalitati; 

Termenul limita de inscriere pentru proba de dublu este cel anuntat in infocomp. 
Un jucator poate inscrie o echipa si sunt permise inscrierile telefonice, doar cu 

arbitrul principal. 
Daca exista un jucator care nu a participat la simplu, dar care se inscrie in proba de 

dublu, el trebuie sa faca dovada vizei medicale si a taxei de viza anuala FRT. Viza 
medicala trebuie sa acopere intreaga perioada a concursului. 
 

IV. SISTEMUL DE DESFASURARE 
 
Campionatele Nationale se desfasoara dupa sistemul eliminatoriu. 
Marimea tablourilor si probele care se vor organiza vor fi anuntate prin 

Infocomp. 
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Se pot organiza urmatoarele probe care vor fi anuntate prin Infocomp: 
•  simplu fete 
•  dublu fete 
•  simplu baieti 
•  dublu baieti 
•  dublu mixt 
•  consolari fete 
•  consolari baieti 
Se va juca „finala mica” intre invinsii din semifinale. 
Neprezentarea la aceste meciuri se penalizeaza conform „Sistemului de penalitati”. 

 
V. EXCEPTII NATIONALE 

 
Pe tablourile de calificari si tablourile principale de simplu este prevazuta o pozitie 

pentru exceptii nationale.  
Exceptiile nationale sunt acei jucatori acceptati direct pe tablou la decizia 

antrenorilor federali. 
Exceptiile nationale pot fi nominalizate oricand pana in momentul tragerii la sorti a 

tabloului de concurs. 
 

VI.  EFECTUAREA TRAGERII LA SORTI 
 
Capii de serie la categoriile de varsta de 14, 16 si 18 ani vor fi selectati tinand cont 

de grila de echivalare a clasamentelor la categoriile de varsta superioare prezentata mai 
jos. 

Capii de serie la categoriile de varsta de 10, 12 ani si Seniori vor fi selectati in 
functie de clasamentele nationale de la respectivele categorii de varsta. 

Ordinea primilor 4 jucatori de la un club este data de grila de echivalare a 
clasamentelor. 

Pentru proba de dublu, acceptarea echipelor pe tablou si stabilirea capilor de serie se 
face in functie de ultimul clasamentul combinat al echipelor, tinindu-se cont de grila de 
echivalare a clasamentelor. 

Acceptarea echipelor de dublu la copii si juniori se va face dupa urmatoarele 
prioritati: 
A: Clasat + Clasat; 
B: Clasat + Jucator neclasat, dar care joaca pe tabloul principal de simplu; 
C: Clasat + Jucator neclasat si care nu joaca pe tabloul principal de simplu; 
D: 2 Jucatori neclasati, dar care joaca amandoi pe tabloul principal de simplu; 
E: 2 Jucatori neclasati din care doar unul este pe tabloul principal de simplu; 
F: 2 jucatori neclasati si care nu sunt nici in tabloul principal de simplu.  
 

Departajarea in cazul egalitatii in criteriile de acceptare de mai sus, se face astfel: 
a. echipa cu jucatorul din cea mai buna grupa de clasament; 
b. echipa cu jucatorul cel mai bine clasat din aceeasi grupa de clasament; 
c. echipa cu jucatorul cu cele mai multe puncte acumulate; 
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d. tragere la sorti. 
   
 
Acceptarea echipelor de dublu la seniori se va face dupa urmatoarele prioritati: 
A: Clasat + Clasat; 
B: Clasat + Jucator neclasat, dar cu puncte acumulate; 
C: Clasat + Jucator neclasat; 
D: Jucatori neclasat, dar cu puncte acumulate + Jucator neclasat, dar cu puncte 
acumulate; 
E: Jucator neclasat, dar cu puncte acumulate + Jucator neclasat 
F: Jucator neclasat + Jucator neclasat 
Daca exista echipe care au acelasi clasament combinat, criteriile de departajare sunt 
urmatoarele: 

a. jucatorul cu cel mai bun clasament  
b. jucatorul cu cele mai multe puncte acumulate 
c. tragerea la sorti 

 
VII. LOCURI VACANTE SI SUBSTITUIRI 
 
In cazul jucatorilor alternativi “neinscrisi”, ordinea lor se face tinand cont de grila 

de echivalare a clasamentelor. 
 

In cazul lucky-loser-ilor, ordinea jucatorilor cu clasament se stabileste tinand cont 
de grila de echivalare a clasamentelor. 
 

VIII. PROGRAMAREA MECIURILOR 
 
Cu exceptia situatiei de aparitie a unor cazuri de perturbarea a programului  de 

desfasurare a meciurilor, jucatorii vor fi programati sa joace maxim un meci la fiecare 
proba la care participa. 
 

IX. PREMII 
 
Primii 3 clasati atat la simplu cat si la dublu, vor primi de la organizatori cupe (sau 

plachete, medalii ori alt gen de trofeu) si diplome corespunzatoare locului ocupat. Nu se 
vor acorda premii in bani pentru copii si juniori 
 

X. MINGII 
 

Pentru categoriile de varsta de 12, 14, 16 si 18 ani organizatorii vor asigura minim 
cate 3 mingi pentru fiecare meci din tabloul principal sau din tabloul de calificari, care 
vor fi schimbate inaintea setului decisiv.  

Organizatorii vor asigura mingi de antrenament, dar nu este obligatoriu ca acestea 
sa fie noi. 

Pentru categoria de varsta Seniori, organizatorii vor asigura minim cate 3 mingi 
pentru fiecare meci din tabloul de calificari, care se vor schimba la inceputul celui de-
al treilea set. 

Pe tablourile principale de simplu si de dublu, organizatorii vor asigura minim 
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cate 4 mingi, iar schimbul de mingi se va efectua dupa 11/13 game-uri.  
Organizatorii vor asigura si mingi de antrenament, dar nu este obligatoriu ca 

acestea sa fie noi. 
Pentru categoria de varsta de 10 ani pentru fiecare meci de pe tablourile 

principale organizatorii vor asigura cate 3 mingi verzi care nu se vor schimba. 
Organizatorii vor asigura si mingi de antrenament, dar nu este obligatoriu ca acestea sa 
fie noi. Meciurile de consolare se pot juca si cu mingi jucate un meci. 

 
GRILA DE ECHIVALARE A CLASAMENTELOR 

 
14 ani: 

 CNI 14 ani feminine CNI 14 ani masculin 

Grupa de clasament Senioare 18 ani 16 ani 14 ani Seniori 18 ani 16 ani 14 ani 

1    1    1 
2 ‘1-25    ‘1-35    
3  ‘1-5    ‘1-7   
4   ‘1-2    ‘1-5  
5    2    2 
6 ‘26-40    ‘36-50    
7  ‘5-8    ‘8-15   
8   ‘3-5    ‘6-10  
9    Clasament 14 ani    Clasament 14 ani 

 
16 ani: 

 CNI 16 ani feminine CNI 16 ani masculin 

Grupa de clasament Senioare 18 ani 16 ani Seniori 18 ani 16 ani 

1   1   1 
2 1-20   1-30   
3  1-2   1-5  
4   2   2 
5 21-35   31-40   
6  3-5   6-10  
7   Clasament 16 ani   Clasament 16 ani 

 
18 ani: 

Grupa de clasament CNI 18 ani feminine CNI 18 ani masculin 
 Senioare 18 ani Seniori 18 ani 

1  1  1 
2 ‘1-15  ‘1-20  
3  2  2 
4 ‘16-18  ‘21-25  
5  ‘3-4  ‘3-4 
6 ‘19-20  ‘26-30  
7  ‘5-6  ‘5-6 
8 ‘21-25  ‘30-35  
9  Clasament 18 ani  Clasament 18 ani 

 
Exemplu de folosire a grilei la simplu pentru 14 ani masculin : 

A-locul 10 la seniori; B-locul 2 la 18 ani; C- locul 4 la 16 ani; D-locul 1 la 14 ani; E- locul 30 
la seniori; F-locul 15 la 18 ani; G-locul 10 la 16 ani; H-locul 4 la 14 ani. 
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Ordinea lor pentru capii de serie la simplu va fi urmatoarea: 1. D; 2-A; 3-E; 4-B; 5-C; 6-F; 7-G;   
8-H. 
 

Exemplu de folosire a grilei la dublu pentru 14 ani masculin: 
 

Echipa 
 

Jucator 1 
 

Jucator 2 
Grupa de clasament 
Combinata 

A loc 1 la 18 ani loc 2 14 ani gc 3 + gc 5 = gc 8 
B loc 15 la 14 ani loc 4 18 ani gc 9 + gc 7 = gc 16 
C loc 1 la 14 ani loc 3 16 ani gc 1 + gc 4 = gc 5 

D loc 7 la 16 ani loc 10 16 ani gc 8 + gc 8 = gc 16 

E loc 8 la 14 ani loc 9 16 ani gc 9 + gc 8 = gc 17 

 
Ordinea lor va fi urmatoarea: 1. C; 2. A; 3. B; 4. D; 5 E  
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ANEXA 12 
 

CAMPIONATELE NATIONALE PE ECHIPE 
 
 
I. INTRODUCERE 

 
Aceste  tipuri  de  concursuri  au  ca  scop  desemnarea  cluburilor campioane pe 

anul in curs. 
 
 
II.  MODUL DE ORGANIZARE 

 

 
A.  ELIGIBILITATE 

 
 

La aceste campionate pot participa echipe ale cluburilor care sunt afiliate la FRT, 
conform legilor in vigoare. 

Un  club  poate  participa  cu  mai  multe  echipe,  dar  un  jucator nominalizat la 
inceputul competitiei intr-o echipa nu poate fi transferat pana la finalul competitiei 
la o alta echipa. 

La CNE 10 ani, toti jucatorii trebuie sa implineasca in anul respectiv minim 8 ani.  
La CNE 14 ani, toti jucatorii trebuie sa implineasca in anul respectiv minim 11 

ani. 
La CNE 18 ani, toti jucatorii trebuie sa implineasca in anul respectiv minim 13 

ani. 
La CNE Seniori&Senioare, toti jucatorii trebuie sa implineasca in anul respectiv 

minim 14 ani. 
La sedinta tehnica, toti jucatorii trebuie sa aibe viza anuala FRT platita si viza 

medicala valabila pe toata perioada de concurs, conform regulamentelor FRT. 
 
 

B.   MODUL DE INSCRIERE A ECHIPELOR LA CAMPIONATELE NATIONALE PE 
ECHIPE 

 
 

Cluburile de tenis afiliate la FRT, care doresc sa participe la Campionatele 
Nationale pe Echipe, trebuie sa inscrie si sa nominalizeze lotul, cu cel putin  30 zile 
inainte de inceperea competitiei. 

 
Cluburile  de  tenis afiliate la FRT, isi vor inscrie echipele in campionat prin 

email, pana la data precizata in regulament. Se vor folosi formulare special concepute 
pentru acest lucru. 

Un club poate sa inscrie intr-un CNE mai multe echipe, dar pentru fiecare echipa  
trebuie sa urmeze acelasi proceduri. De asemenea, prioritatea de acceptare in 
competitie a echipelor, este data de suma clasamentelui jucatorilor din acea echipa. 

Echipele care au prioritatea 2 sau mai mica, vor fi acceptate in competitie in limita 
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locurilor disponibile pe tablou. 
 

Taxa de participare trebuie achitata pana la data limita de inscriere si nominalizare 
a lotului largit de jucatori.  

Termenul limita de retragere este cu 21 zile inainte de data de incepere a 
competitiei. 

Taxa de participare nu va fi returnata, in cazul retragerii din campionat a unei 
echipe, dupa termenul limita de retragere. 

Lotul de jucatori care va participa efectiv in fiecare echipa va trebui nominalizat  
la  sedinta tehnica a campionatului national pe echipe respectiv. Nu pot participa 
jucatori care nu au fost initial nominalizati. 
 
 

C.  ACCEPTAREA ECHIPELOR IN CAMPIONATELE NATIONALE PE ECHIPE 
 
 

Pentru a putea participa, o echipa trebuie sa nominalizeze la sedinta tehnica minim 
2 jucatori la categoria 10 ani, minim 4 jucatori la 14 si 18 si minim 5 jucatori la 
seniori & senioare. 

Acceptarea echipelor in campionate, se face pe baza clasamentului valabil la data 
limita de insciere. 

Ordinea valorica a echipelor, pe baza careia sunt acceptate in campionat, se 
stabileste prin insumarea locurilor din  clasamentul  national,  al  respectivei  
categorii  de  varsta  a  primilor jucatori  ai  echipei. 

Numarul  de  jucatori  pentru  care  se  va  insuma clasamentul este urmatorul: 
-   CNE 10 ani: 2 
-   CNE 14 ani: 4 
-   CNE 18 ani: 4 
-   CNE Seniori: 5 
Pentru   stabilirea   ordinii   valorice   a   echipelor,   jucatorii   fara clasament vor 

fi considerati ca avand ultimul loc plus 1. 
Daca sunt mai multe echipe la egalitate, cea mai buna echipa va  fi cea care are 

cel  mai  bine  clasat jucator. In cazul in care egalitatea continua, se verifica urmatorul 
jucator, s.a.m.d.. Daca nici asa nu poate fi facuta o departajare, atunci se va trage la 
sorti. 
 

 
D.  FORMATUL COMPETITIEI 

 
 

Marimea tabloului principal va fi anuntat prin Infocomp-ul competitiei. 
Nu se organizeaza calificari pentru Campionatele Nationale pe Echipe.  
Se va juca tablou eliminatoriu pana la primele 4 echipe, dupa care se va juca 

sistem turneu, fiecare cu fiecare. 
Numarul de meciuri al unei intalniri va fi urmatorul: 



 

 
3 

- CNE 10 ani: 2 meciuri de simplu si 1 meci de dublu. Va fi declarata 
invingatoare echipa care reuseste sa castige 2 meciuri; 
- CNE 14 ani: 4 meciuri de simplu si 1 meci de dublu. Va fi declarata 
invingatoare echipa care reuseste sa castige minim 3 meciuri; 
- CNE 18 ani: 4 meciuri de simplu si 1 meci de dublu. Va fi declarata 
invingatoare echipa care reuseste sa castige minim 3 meciuri; 
- CNE Seniori: 5 meciuri de simplu si 2 meciuri de dublu. Va fi declarata 
invingatoare echipa care reuseste sa castige minim 4 meciuri. 

 
 

Meciurile se vor desfasura dupa sistemul cel mai bun din trei seturi, cu tie-break 
la 6-6 la toate seturile. Nu se foloseste sistemul „no-ad” (punct   decisiv).   
Meciurile   se   vor   desfasura   in   spiritul   „Regulilor Tenisului” emise de ITF 
pentru anul in curs. 
 

 
E.  COMPONENTA ECHIPELOR SI NOMINALIZAREA 

 
 

Un jucator nu poate avea acord de colaborare, daca clubul la care este  legitimat, 
participa in respectivul campionat.  

La data limita de inscriere, cluburile trebuie sa nominalizeze lotul de jucatori si 
capitanul.  

Lotul de jucatori cu care va participa in campionat fiecare echipa, va fi nominalizat 
la sedinta tehnica. 

In functie de categoria de varsta pentru care se desfasoara CNE, componenta unei 
echipe este dupa cum urmeaza: 

 
- CNE 10 ani: minim 2 jucatori, maxim 4 jucatori, un capitan nejucator, nu poate 

avea in componenta jucatori cu acord de colaborare;  
- CNE 14 ani: minim 4 jucatori, maxim 6 jucatori, un capitan nejucator, poate avea 

in componenta un jucator cu acord de colaborare;  
- CNE 18 ani: minim 4 jucatori, maxim 6 jucatori, un capitan nejucator, poate avea 

in componenta un jucator cu acord de colaborare;  
- CNE Seniori: minim 5 j ucatori, maxim 9 j ucatori, un capitan nejucator, poate 

avea in componenta doi jucatori cu acord de colaborare. 
 

 
F.  SEDINTA TEHNICA 

 
La sedinta tehnica trebuie sa fie prezenti obligatoriu, toti componentii lotului 

echipei. 
Pentru acei jucatori care nu au clasament, capitanul de echipa trebuie sa dea la 

sedinta tehnica ordinea lor si aceasta ordine va ramane neschimbata pana la finalul 
competitiei. Un jucator fara clasament, de la o categorie de varta inferioara, nu poate fi 
nominalizat inaintea unui jucator fara clasament, de la o categorie de varsta superioara.  
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O echipa care nu prezinta la fata locului, numarul minim de jucatori prezentati in 
capitolul „eligibilitate” nu poate participa in campionat. 

Fiecara component al echipei, trebuie sa faca sign-in-ul cu arbitrul principal in 
fiecare zi a competitiei, pana la ora inceperii meciurilor echipei sale, altfel acea echipa 
va pierde acel meci. 
 

 
G.  TRAGEREA LA SORTI 

 
 

La un numar de echipe pana in 16 inclusiv, se vor stabili cate 4 capi de serie. La 
un numar de echipe mai mare ca 16 echipe se vor stabili cate 8 capi de serie. 

Pentru stabilirea capilor de serie, ordinea valorica a echipelor se stabileste prin 
insumarea locurilor din clasamentul national al respectivei categorii de varsta. 

Daca un club participa in acelasi campionat cu mai multe echipe, atunci acestea 
vor fi trase la sorti in jumatati de tablou diferite. Daca un club participa cu 3 sau 4 
echipe in acelasi campionat, atunci acestea vor fi trase la sorti in sferturi  diferite. Daca 
un club participa cu mai mult de 4 echipe in acelasi campionat, atunci primele 4 vor fi 
trase la sorti ca mai sus, iar pentru celelalte se va incerca a se evita sa se intalneasca 
in primul tur. 
 

 
H.  NOMINALIZAREA ECHIPELOR IN TIMPUL DESFASURARII CTURNEULUI 

 
La fiecare etapa, fiecare capitan va prezenta arbitrului principal, lista jucatorilor 

nominalizati sa joace meciurile de simplu, in ordine valorica, echipa sau echipele de 
dublu si rezervele, cu 30 minute inainte de a inceperea meciurilor.  

Odata prezentata lista jucatorilor, aceasta nu mai poate suferi modificari pentru 
jocurile de simplu, decat in cazuri de forta majora. Ordinea valorica a jucatorilor este 
data de clasamentul national folosit la tragerea la sorti pentru respectiva categorie 
de varsta. Daca apare un caz de forta majora (situatii  medicale,  situatii  extreme  –  
decese  sau  alte  situatii  grave), inaintea inceperii intalnirii, se va permite inlocuirea 
cu o rezerva. In orice moment ordinea jucatorilor in echipa trebuie sa fie de la 
clasament superior la clasament inferior.  

In cazul in care un jucator nominalizat sa joace meciul de simplu, nu se prezinta 
pana la ora inceperii meciului, din alte motive decat cele de forta  majora, echipa va  
pierde meciul respectiv (nu se poate face inlocuirea acestui jucator cu o rezerva). 

 
Ordinea de joc a meciurilor de simplu va fi dupa cum urmeaza: 
- CNE 10 ani: 1-1; 2-2;   
- CNE 14 ani: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 
- CNE 18 ani: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 
- CNE Seniori&Senioare: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 

 
 

Meciurile de simplu se vor juca unul dupa altul, cu o pauza intre ele de maxim 10 
minute.  
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Meciul de dublu se va disputa dupa terminarea jocurilor de simplu, cu o pauza de 
maxim 30 minute dupa terminarea acestuia, daca nu se decide altfel de catre arbitrul 
principal. Daca intalnirea se joaca pe mai mult de un teren, dar nu mai mult de 2, 
acestea trebuie sa fie alaturate. 

In cazul seniorilor, la dublu se va juca intai meciul intre echipele 1 si apoi meciul 
dintre echipele 2. Dublu 1 va fi considerat cel care are clasamentul insumat al 
jucatorilor cel mai mic. Daca cele doua dubluri au acelasi clasament insumat, dublu 1 
va fi considerat cel in care joaca cel mai bine clasat jucator. 

Cu cel mult 15 minute inainte de inceperea primului meci de dublu capitanii de 
echipa pot schimba componenta echipelor de dublu, daca anunta arbitrul principal. 

Cu exceptia cazurilor in c are ambii capitani ai echipelor in cauza, impreuna cu 
arbitrul principal decid altfel, toate meciurile trebuie jucate. Meciurile nedisputate nu 
sunt punctate, iar neprezentarile sunt sactionate conform sistemului de penalizari. 

 
I. CAPITANUL ECHIPEI 

 
 

Capitanului echipei sau inlocuitorul acestuia, i se va da voie sa stea pe teren in 
jumatatea echipei sale, dar nu-i este permis sa treaca fileul in partea adversa. El este 
singurul membru al echipei caruia ii este permis sa discute cu arbitrul de scaun, si 
numai capitanul echipei poate solicita arbitrul principal, in cazul unei neintelegeri 
privind „Regulile tenisului”. 

 
J. MODUL DE DETERMINARE A CLASAMENTULUI DIN TURNEUL FINAL 

 
 

Clasamentul din cadrul turneului final, va fi determinat de primul dintre 
urmatoarele criterii: 

1.  Cel mai mare numar de intalniri castigate; 
2. Daca 2 echipe, au acelasi numar de intalniri castigate, atunci echipa  

castigatoare  va  fi  determinata  de  rezultatul  direct dintre ele; 
3.  Daca 3 echipe se afla la egalitate, ordinea lor va fi decisa de: 

31. Cel mai mare numar de meciuri castigate intre toate echipele; 
32. Cel mai bun procentaj al seturilor castigate (numarul de seturi 
castigate din numarul total de seturi jucate)intre toate echipele; 
33. Cel mai bun procentaj al game-urilor castigate (numarul de game-
uri castigate din numarul total de game-uri jucate) intre toate echipele; 

In cazul in care unul din criteriile de mai sus genereaza o echipa mai  buna  sau  
mai  slaba  decat  celelalte  doua,  intre  cele  doua  echipe ramase la egalitate se va lua 
victoria directa. 

In cazul in care nu se poate face o departajare dupa toate criteriile de mai sus, 
echipele vor ocupa acelasi loc. 

Daca un meci nu este terminat datorita unei accidentari sau din alte cauze, se va 
inregistra intregul scor, toate seturile si game-urile considerandu-se jucate. Exemplu: 
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jucatorul A il conduce pe jucatorul B cu 61;20 in momentul in care jucatorul B se 
accidenteaza si nu mai poate continua meciul; victoria jucatorului A se va inregistra ca 
fiind 61;60. 

Daca un meci este castigat prin neprezentare, scorul se va inregistra ca fiind 60; 60; 
toate seturile si game-urile considerandu-se jucate. 
 
 

III.  PUNCTE DE CLASAMENTE 
 

Punctele  de  clasamente  se  acorda  conform  Anexei  „Modul  de intocmire a 
clasamentelor”. 
 

IV.  RENUNTAREA LA PRETENTII 
 

Toti jucatorii care se inscriu la CNE organizate 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. 
 
 

V. MINGII 
 

In functie de categoria de varsta, CNE se vor juca folosind, urmatorul numar de 
mingi intr-un meci: 
- CNE 10 ani: cate 3 mingi verzi care nu se schimba in timpul meciului; 
- CNE 14 ani: cate 3 mingi care se schimba la inceputul setului decisiv; 
- CNE 18 ani: cate 3 mingi care se schimba la inceputul setului decisiv; 
- CNE Seniori: cate 4 mingi care se schimba la 11/13 game-uri. 

 
 

VI. CHESTIUNI FINALE 
 

Echipa castigatoare va primi titlul de campioana nationala si va fi premiata. 
De asemenea, se vor premia si echipele clasate pe locurile 2 si 3. Aceste echipe 

vor primi de la organizatori cupe, plachete, medalii ori alt gen de trofee, 
corespunzatoare locului ocupat. 

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 Disciplina a FRT. Termenul de solutionare a contestatiei 
depusa la comisie este de 30 zile. 

Solutionarea oricarei probleme de procedura neprevazuta de prezentul Regulament, 
sau modificarea lui se fac numai de catre Comisia de Competitii a FRT in scris si se 
vor inmana arbitrului principal si directorului de concurs. 
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ANEXA 13 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE MASTERS NATIONAL 
 

 
1.  GRUPA DE VARSTA 

 
Federatia  Romana  de  Tenis  organizeaza  turnee  Masters  pentru categoriile de 

varsta de 12 si 14. 
 
2.  DURATA SI FORMAT 

 
Turneele Masters se organizeaza pe parcursul a 5 zile. 
Sunt acceptati maxim 8 participanti care vor forma doua grupe de 4. 
 
Grupele se vor alcatui , in felul urmator: 

 - primul cap de serie se pune in grupa I-a; 
 - al doilea cap de serie se pune in grupa a-II-a; 

- al treilea si al patrulea cap de serie se trag la sorti, primul se va pune in 
grupa I-a si urmatorul in grupa a-II-a;  
- al cincilea si al saselea jucator se trag la sorti, primul se va pune in grupa 
I-a si urmatorul in grupa a-II-a;   
- al saptelea si al optulea jucator se trag la sorti, primul se va pune in grupa 
I-a si urmatorul in grupa a-II-a;   

 
Meciurile se joaca dupa formatul cel mai bun din trei seturi cu tiebreak la fiecare set. 
Castigatorul grupei I-a va juca jucatorul situat pe locul al doilea, din grupa a-II-a. 
Castigatorul grupei a-II-a va juca jucatorul situat pe locul al doilea, din grupa I-a. 
In ultima zi, invingatorii vor juca intre ei, finala mare si invinsii intre ei finala mica. 
Urmatorii clasati din grupe vor juca intre ei pentru definitivare clasamentului astfel: 

  - 3-3, pentru locurile 5 si 6; 
  - 4-4, pentru locurile 7 si 8.  
 

3.  SELECTIA 
 

Jucatorii calificati sa participe la Masters, vor fi invitati de catre Federatia Romana 
de Tenis prin cluburile la care sunt legitimati. 

Jucatorii trebuie sa confirme participarea conform celor scrise in invitatia oficiala. 
La masters vor participa: 
- primii 7 sportivi din clasament, pentru respectiva grupa de varsta; 
- o exceptie nationala - un jucator convocat de catre antrenorul federal responsabil. 

In cazul in care acest sportiv nu va fi convocat, urmatorul sportiv eligibil este 
urmatorul din clasament; 

- urmatorii 4 clasati, au statutul de alternantii si vor fi solicitati de catre antrenorii 
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federali, in functie de situatiile ivite. 
 

Jucatorii pot participa la o singura grupa de varsta intr-un an, chiar daca s-au 
calificat pentru mai multe. El trebuie sa aleaga pana la data limita de confirmare 
specificata in invitatie, la ce grupa de varsta va participa. 

Punctele obtinute de jucatori la aceste turnee se vor lua in considerare atat pentru 
grupa de varsta la care participa, cat si pentru grupa de varsta superioara, daca sunt 
eligibili. 
 

Turneele Masters vor fi de categoria national. 
 

Toate celelalte prevederi din ROTTR sunt aplicabile pentru turneele de tip Masters. 
 
 



 

 

ANEXA 14 
 

CAMPIONATELE NATIONALE INTERCLUBURI 
PE E CHIPE DE DUBLU 

 
I.  PARTICIPARE 

 

La aceasta competitie participa cluburile, care prezinta formatii complete de 
dublu la varsta de 12 ani, 14 ani si 16 ani. 

La sedinta tehnica, jucatorii au obligatia sa aibe taxa de viza anuala platita si viza   
medicala valabila, care sa acopere toata perioada de concurs, conform regulamentelor 
FRT.  

Neprezentarea vizelor la confirmare atrage dupa sine neacceptarea jucatorului in 
concurs. 

Pentru grupa de varsta de 14 ani, toti jucatorii trebuie sa aibe minim 11 ani 
impliniti in anul desfasurarii competitiei. 

Pentru grupa de varsta de 16 ani, toti jucatorii trebuie sa aiba minim 12 ani 
impliniti in anul desfasurarii competitiei. 
 
 

II. INSCRIEREA ECHIPELOR SI NOMINALIZAREA ACESTORA 
 
 

Inscrierea echipelor se va face la datele prezentate in Infocomp, folosind 
formularul special conceput pentru acest sens. In acelasi timp cu inscrierea echipei 
trebuie facuta si nominalizarea jucatorilor. 

Un club poate participa cu mai multe echipe, dar un jucator nominalizat la 
inceputul competitiei intr-o echipa, nu poate fi transferat pana la finalul competitiei la 
o alta echipa. Prioritatea de acceptare in competitie a echipelor este stabilita pe baza 
clasamentului national. 

Echipele care au prioritatea 2 sau mai mica (3, 4, etc ...) vor fi acceptate in 
competitie in limita locurilor disponibile pe tablouri. 

Selectionarea celor 8 echipe de cluburi, se va face pe baza aditionarii locurilor 
componentilor echipelor atat la baieti, cat si la fete, din clasamentul de simplu in 
vigoare la data  limita  de  inscriere.  Echipa  care  are  cel  mai  mic  numar  rezultat  
din aditionarea locurilor din clasamentul de simplu a componentilor va fi numarul  
1, urmatoarea numarul 2, samd.  

Locul jucatorilor fara clasament va fi locul ultimului clasat plus 1. 
In caz de egalitate, echipa cea mai buna va fi considerata echipa care are 

jucatorul cel mai bine clasat, indiferent daca este baiat sau fata. 
Fiecare club poate avea in componenta echipei, cate un baiat si cate o fata cu care 

are incheiate protocoale de colaborare. 
O echipa este formata minim 2, maxim 3 baieti si minim 2 si maxim 3 fete si 

1capitan nejucator. 
 
 

III. SISTEMUL DE DESFASURARE 



 

 

Sistem de desfasurare pentru 12, 14 si 16 ani: Tablou de 8, in oglinda, cu patru capi 
de serie. Astfel, la finalul competitiei, va rezulta un clasament al echipelor de la 1 pana 
la 8. 

O intalnire intre cluburi va avea 3 meciuri: 
- dublu baieti; 
- dublu fete; 
- dublu mixt 

Meciul de dublu mixt se va desfasura dupa intalnirile de dublu baieti si dublu fete. 
Meciurile se joaca dupa sistemul cel mai bun din 3 seturi, dupa sistemul no ad. 
Capitanului nejucator sau altui membru al echipei desemnat de capitan, i se va 

da voie sa stea pe teren in jumatatea de teren a echipei sale, dar nu ii este permis sa 
treaca fileul in partea adversa. El este singurul membru al echipei caruia ii este permis 
sa discute cu arbitrul de scaun si numai el poate solicita arbitrul principal in cazul unei 
neintelegeri privind “Regulile tenisului”. 

Daca un meci nu este terminat datorita unei accidentari sau din alte cauze, se va 
inregistra intregul scor, toate seturile si game-urile considerandu-se jucate. Exemplu: 
jucatorul A il conduce pe jucatorul B cu 61;20 in momentul in care jucatorul B se 
accidenteaza si nu mai poate continua meciul; victoria jucatorului A se va inregistra ca 
fiind 61;60. 

Daca un meci este castigat prin neprezentare, scorul se va inregistra ca fiind 60; 60, 
toate seturile si game-urile considerandu-se jucate. 
 

IV.  ARBITRAJUL 
 

 

Va  fi asigurat de 1 arbitru principal si minim 2 arbitri de scaun 
 

 V.  MINGIILE DE JOC 
 
 

Sunt puse la dispozitie de catre organizatori 3 mingi noi de meci. 
 
 

VI.  PREMII 
 
 

Cluburile finaliste vor primi de la organizatori cupe, plachete, medalii ori alt gen de 
trofeu, corespunzatoare locului ocupat. 
 
 

VII. CONTESTATII 
 
 

Nerespectarea prevederilor din prezentul regulament sau a celorlalte regulamente ale 
FRT se vor aduce la cunostinta arbitrului principal imediat ce sunt sesizate, iar 
problemele care se considera nerezolvate vor fi inaintate comisiilor de specialitate ale 
FRT. 

 
 



ANEXA 15 
 
 
 
 

 COMPETITII IN ECHIPE 
 
 
 
 

Competitiile in echipe au ca scop dezvoltarea spiritului de echipa. O echipa este 
formata din 2 jucatori, indiferent de club. O intalnire consta in 2 meciuri de simplu si 
1 meci de dublu. Inscrierea si accepatarea echipelor se face conform regulamentului 
prezent. 

Un club poate organiza maxim 2 gr upe de varsta. Numarul minim de terenuri 
pentru organizarea unei astfel de competitii cu un tablou de 8 echipe este de 3. 

Se vor stabili 4 capi de serie. 
Nu exista un capitan nejucator care sa stea pe teren. 
Pentru tragerea la sorti, se aplica regulile din proba de dublu. De asemenea, in 

cazul in care numarul de echipe inscrise este mai mare decat marimea tabloului, 
pentru acceptare se aplica regulile din proba de dublu. 

Formatul de desfasurare: in functie de numarul de echipe inscrise se vor folosi 
urmatoarele formate de desfasurare: 

A. 3, 4 sau 5 echipe inscrise: o grupa sah; 
B. 6 echipe: se vor forma 2 grupe de cate 3 echipe si apoi se vor juca meciurile 

pentru stabilirea locurilor finale: 1A vs. 1B, 2A vs. 2B, 3A vs. 3B; 
C. 7 echipe: tablou in oglinda de 8 cu 1 bye; 
D. 8 echipe: tablou in oglinda; 

Daca sunt inscrise mai mult de 8 echipe se vor forma 2 grupe valorice, in functie de 
clasament, astfel: 

E. 9 echipe: o grupa valorica cu primele 5 echipe si o grupa valorica cu 
urmatoarele 4 echipe, fiecare grupa jucand fiecare cu fiecare; 

F. 10 echipe: 2 grupe valorice de cate 5 echipe, prima cu cele mai bune 5 echipe si 
a 2-a grupa cu urmatoarele 5 echipe; 

G. 11, 12 sau 13 echipe: un tablou oglinda de 8 cu cele mai bune echipe si o grupa 
sah cu cele 3, 4, respective 5 echipe ramase; 

H. 14 echipe: doua tablouri oglinda de cate 7 echipe cu bye, primul tablou fiind 
format cu cele mai bune 7 echipe, iar al 2-lea tablou cu echipele ramase; 

I. 15 echipe: doua tablouri oglinda, primul de cate 8 echipe, iar al doilea de cate 7 
echipe cu bye, primul tablou fiind format cu cele mai bune 8 echipe, iar al 2-lea 
tablou cu echipele ramase; 

J. 16 echipe: 2 tablouri oglinda de cate 8 echipe, primul continand cele mai bune 
8 echipe si al doilea echipele ramase. 

 
La categoria de varsta de 10 ani, daca sunt mai inscrise mai mult de 8 echipe, 
impartirea acestora in grupe se face prin tragere la sorti. 
 



 
CASTIGATE: 
 
Grupa/Tabloul cu echipele 
mai bine clasate, sau daca 
este o singura grupa/tablou 

60 puncte  20 puncte 

Grupa/Tabloul cu echipe 
mai slab clasate 

30 puncte 10 puncte 

 
 

Punctele obtinute la aceste competitii vor fi in plus fata de cele mai bune 8 
rezultate de la simplu/dublu, si vor fi luate in calcul ca cel mai bun rezultat de la 
echipe. 

Organizatorii  sunt obligati sa acorde pentru locurile 1,2 si 3 trofee, cupe, 
plachete, medalii ori alt gen de trofeu, corespunzatoare locului ocupat si diplome. 

Taxa de participare este la nivelul unui turneu de categoria 1. 
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