
Antrenorul oficial 
 
 
Antrenorul oficial este  desemnat de catre Antrenorul Federal (poate fi si acesta), care 

insoteste lotul de sportivi la concursurile internationale si beneficiaza de ospitalitate 

din partea organizatorilor, sau ii sunt platite cheltuielile de catre FRT. 

 

Termenul de antrenor se refera la persoana cu carnet de antrenor si(sau)studii superioare 

de specialitate. 

 

 

La turneele internationale de tenis la care participa sportivi din Romania si care au 

prevazut in Fact Sheet, ospitalitate pentru antrenori :1 sau 2 (unul la fete si unul la baieti) 

FRT va face nominalizarea in scris. 

 

Antrenorul oficial va fi considerat antrenorul intregului grup de sportivi care participa la 

acel turneu, asumandu-si urmatoarele responsabilitati: 

• Comunica si coopereaza cu toti sportivii, antrenorii si parintii sportivilor pentru 

buna desfasurare a deplasarii. 

• Asigura asistenta tehnico- tactica la meciuri si antrenamente tuturor sportivilor. 

• Este obligat sa ramana la concurs pana la eliminarea ultimului membru al echipei. 

• Ia cele mai bune decizii,pentru binele intregului lot de sportivi si nu doar al unui 

sportiv anume. 

 
Criterii de desemnare a antrenorilor oficiali la obiectivele si turneele 

platitite de FRT  

 

Obiectivele FRT vor fi realizate cu : 

• Antrenorul federal 

• Colaboratori FRT 

• Unul dintre antrenorii sportivilor implicati in actiune. 



 

Antrenorul oficial care participa la obiective FRT: 

• persoana dinamica, cu  spirit de echipa, 

•  se supune regulilor FRT, 

• participa la pregatirea centralizata dinaintea actiunii 

•  factor motivator pentru intreaga echipa,  

• bun pedagog prin cunoasterea particularitatilor varstelor. 

• Intocmeste raportul turneului, si face deconturile in timp. 

 

Criterii de desemnare a antrenorilor oficiali la turneele internationale. 

 

La turneele din strainatate, care nu reprezinta obiective FRT,va fi desemnat:                                   

             antrenorul celui mai bine clasat sportiv. 

 

Exceptii: 
 

• Intre un parinte si un antrenor, desemnarea FRT se va face doar pentru antrenor 

chiar   daca acesta nu insoteste  sportivul cel mai bine clasat, la turneul respectiv. 

• Daca la un turneu nu exista, antrenor, ci  doar un  parinte, atunci acesta va 

beneficia de desemnarea FRT. 

• Daca la un turneu exista doar parinti care insotesc sportivii, este nominalizat de 

FRT  parintele celui mai bine clasat sportiv. 

 

 

 

 


