
 
 

 

Selectie Nationala de 
Toamna - 11 ani 

 
Regulament de 

desfasurare 
 

 
 
 

Federatia Romana de Tenis va organiza in perioada 09-14.10.2016 "Selectia Nationala 
de Toamna - 11 ani" pentru sportivii nascuti in anii 2005-2006. 
 
Locatia: CNT – Bucuresti 
 

Suprafata: Greenset 
  

Obiectivele selectiei: 
 
Selectia reprezinta unul dintre criteriile de departajare a sportivilor participanti la turneele 
de obiectiv ale Federatiei Romane de Tenis pentru categoria de varsta de 12 ani pe anul  
2017 Cupa Europeana de larna - "Winter  Cups" 2017. 
 
Modalitatea de acceptare a sportivilor:  
 
1. Primii 13 sportivi clasati in Clasamentul National FRT la categoria de varsta 12 ani 
valabil la data convocarii: clasamentul din data de 07.09.2016. 
 
2. Primii 2 sportivi din Clasamentul National FRT la categoria de varsta 10 ani valabil la 
data convocarii 
 
3. Un sportiv ales sa participe la Selectie de catre Antrenorul Federal 
 
Sedinta tehnica: 
 
Va avea loc in ziua de 09.10.2016 intre orele 09,00-.09,30  la CNT 
 
Sportivii trebuie sa faca dovada platii vizei anuale si a valabilitatii vizei medicale pana la 
ora si data mentionate mai sus. Acest lucru se poate face si prin email la arbitru principal.   
 
Tragerea la sorti: 
 
Sportivii vor fi impartiti in doua grupe: Grupa A compusa din primii 8 sportivi din clasament 
sl Grupa B compusa din urmatorii 8 sportivi din clasament. 
 
In turul de califlcare pentru turneul final se vor intalni prin tragere la sorti un sportiv din 
grupa A cu un sportiv din grupa B; 
 
Jucatorii de la acelasi club nu se vor intalni in primul tur si vor fi trasi la



sorti in jumatati de tablou diferite (in cazul a 2 sportivi) sau in sferturi diferite (in cazul a 3-4 
sportivi);   
 
In cazul in care sunt 5 sportivi de la acelasi club acestia nu se vor putea intalni in primul 
tur; 
 
Turul de calificare este eliminatoriu. Se vor organiza 2 grupe (A si B) in care se joaca dupa 
sistemul fiecare cu fiecare. 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 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 B. 
 
Pentru desemnarea clasamentului final primii 2 jucatori din fiecare grupa vor juca 
semifinale astfel: 1A vs 2B si 1B vs 2A. 
Castigatorii semifinalelor vor juca pentru locul 1, iar invinsii vor juca pentru locul 3.   
 
Jucatorii clasati pe locurile 3 si 4 in grupele preliminare vor juca meciunle pentru locurile 5 
- 8 astfel: 3A vs. 4B si 4A vs. 3B. Castigatorii vor juca pentru locul 5 si invinsii pentru locul 
7. 
 
Sistem de scor: 
 
Cel mai bun din trei seturi cu tiebreak la 6-6 in toate seturile 
 
Categoria turneului: 
 
Selectia se asimileaza in calendarul national asemeni unui turneu de categorie “National”. 
Toate celelalte prevederi din ROTTR 2016 sunt aplicabile. 
 
Mingi de joc: 
 
Se joaca cu 3 mingi care se schimba la inceputul setului decisiv. 
 
Ospitalitate: 
 
Federatia Romana de Tenis va asigura urmatoarele conditii sportivilor participanti: 
 
Va suporta cheltuielile de cazare si masa pentru sportivii din provincie calificati in primii 8 
din urma turneului de departajare.                  
 
Cazarea si masa vor incepe cu seara zilei de 09.10.2016.



 
 
 

Este obligativitatea fiecarui sportiv de a-si rezerva si plati in mod 

individual cazarea si masa in perioada de dinaintea zilei de 09.10.2016 

seara. 

Sportivii din Bucuresti vor beneficia de masa de  p r a n z   incepand cu data de 10.10.2016. 
 
Terenuri de antrenament 

 
In ziua de 08 Octombrie sportivii pot beneficia de antrenament gratuit.. 

 

Rezervarea terenului de antrenament trebuie facuta la receptia CNT – 0756161633.' 


