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I. Introducere 
Aceste tipuri de concursuri au ca scop urmarirea pregatirii 

jucatorilor in perioada iarna si desemnarea campionilor nationali de iarna 
pe anul in curs. 
 

II. Scopul si domeniul de aplicare al acestui regulament 
Regulamentul de organizare a campionatelor nationale de iarna are 

ca scop atat prezentarea modului de desfasurare a acestor concursuri cat si 
a modului de solutionare a problemelor care pot interveni pe parcursul 
desfasurarii acestora. FRT a emis acest regulament pentru a asigura 
conditii corecte de desfasurare a campionatelor nationale de iarna si o 
interpretare uniforma a problemelor ivite. Prezentul regulament, impreuna 
cu Regulile Jocului de Tenis, Codul de Conduita aprobat de FRT si cu 
Regulamentul de Organizare a Turneelor de Tenis din Romania se vor 
aplica la toate campionatele nationale de iarna organizate de FRT sau sub 
egida FRT de catre cluburi sau asociatii sportive afiliate la FRT. 
 

III. Eligibilitatea jucatorilor 
Campionatele Nationale sunt deschise numai jucatorilor care au 

cetatenie romana. 
Jucatorii care nu au implinit 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. Jucatorii care nu au implinit varsta de 
12 ani pana la data desfasurarii competitiei nu pot participa in cadrul 
categoriei de varsta de 16 ani & U. 

Jucatorii care nu au implinit 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. Jucatorii care nu au implinit varsta de 
11 ani pana la data desfasurarii competitiei nu pot participa in cadrul 
categoriei de varsta de 14 ani &U. 

Jucatorii care nu au implinit 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. 

Toti jucatorii care participa la aceste campionate nationale trebuie 
sa aibe viza medicala valabila, care sa acopere toata perioada de concurs, 
conform legislatiei romane in vigoare. Valabilitatea vizei medicale este de 
6 (sase) luni din momentul eliberarii. Jucatorii care nu fac dovada acestei 
vize nu vor fi acceptati in concurs (vezi capitolul VIII pentru detalii 
privind modul in care se poate face dovada acestei vize). 
 
 

IV. Controlul medical 
Toti jucatorii care participa la aceste campionate nationale de iarna 

sunt de acord sa se supuna controlului antidoping. Aceste teste se fac in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
 Toti jucatorii sunt obligati sa-si faca controlul medical periodic 
conform legislatiei in vigoare. 
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Toti jucatorii care se inscriu la turnee organizate sub egida 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, 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. 

Se va asigura asistenta medicala calificata pe intreaga durata de 
desfasurare a competitiei. 
 

V. Clasamente 
Pentru stabilirea jucatorilor care vor fi direct acceptati pe tabloul 

principal si a celor care vor fi acceptati in calificari se vor folosi 
clasamentele in vigoare la data limita de inscriere. 

Pentru stabilirea capilor de serie pe tablourile de concurs se vor 
folosi clasamentele in vigoare la data tragerii la sorti a tablourilor de 
calificari. Aceste clasamente vor fi folosite pe toata durata concursului. 
Oriunde se va face referire la ultimele clasamente in vigoare, se vor 
intelege prin acestea, clasamentele folosite pentru tragerea la sorti a 
tabloului de calificari. 

Grila de echivalare a clasamentelor de la categoriile de varsta 
superioare va fi folosita atat pentru intocmirea listelor de acceptare, cat si 
pentru stabilirea capilor de serie. 

 
VI. Puncte acordate 

Punctele se acorda conform grilei publicate in Modul de intocmire a 
clasamentelor pentru anul in care se desfasoara competitia. 
 

VII. Inscrieri / retrageri 
Inscrierile si retragerile se vor face numai in scris (fax, email, etc.) 

astfel incat sa ajunga in ziua prevazuta ca termen limita in calendarul 
competitional intern valabil in anul desfasurarii competitiei. 

Listele de acceptare vor fi intocmite de FRT si publicate pe site-ul 
FRT. Este responsabilitatea fiecarui jucator sa verifice primirea inscrierii. 
Listele de acceptare se alcatuiesc luand in considerare clasamentele 
valabile la data limita de inscriere: jucatorii clasati vor fi ordonati in 
functie de clasamentul lor (tinand cont de grila de echivalare a 
clasamentelor (vezi anexa); cei fara clasamente, dar cu puncte acumulate 
vor fi ordonati in functie de numarul punctelor acumulate; cei fara 
clasament si fara puncte acumulate vor fi ordonati conform tragerii la 
sorti). Ordinea jucatorilor aflati la egalitate din punct de vedere al 
clasamentului va fi decisa prin tragere la sorti la intocmirea listelor de 
acceptare. Tragerea la sorti va fi facuta de Federatia Romana de Tenis. 

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

VIII. Confirmare 

Toti jucatorii care doresc sa participe  la Campionatele Nationale 
Individuale trebuie sa urmeze urmatoarele proceduri: 

a) Calificari 

- sa confirme participarea in intervalul de timp stabilit si anuntat in 
prealabil in infocomp; 
- confirmarea poate fi facuta de jucator sau de un reprezentant al acestuia, 
direct cu arbitrul principal la locul de desfasurare al turneului. 
Reprezentantul jucatorului este o persoana agreata de jucator si 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; 
- jucatorii care nu s-au inscris pana la data limita de inscriere si care 
doresc sa participe la acel turneu (alternativi la fata locului), trebuie sa se 
prezinte personal la locul de desfasurare al turneului; 
- perioada de confirmare pentru calificari este intre orele 14:00 – 16:00 in 
ziua dinaintea inceperii meciurilor din calificari. 
- reamintim ca, pentru a putea participa la concurs, viza medicala a unui 
jucator trebuie sa acopere intreaga perioada a concursului si ca este 
valabila doar 6 luni de la data emiterii; 
- dovada vizei medicale se poate face intr-unul din urmatoarele moduri: 

- la FRT conform procedurii descrise in anexa 2 pana in ziua de 
vineri, 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 (pe faxul sau pe emailul disponibile in infocomp sau 
direct la fata locului) 
- daca un jucator nu reuseste sa faca dovada vizei medicale valabile pana 
la termenele prevazute mai sus, el nu va fi primit in concurs, va fi incadrat 
in categoria celor inscrisi si care nu au participat la turneu si penalizat 
corespunzator Sistemului de penalitati; 
- inscrierea si neparticiparea la turneu se penalizeaza conform Sistemului 
de penalitati 

b) tablou principal de simplu 

- pentru tabloul principal nu este nevoie de confirmare, dar in prealabil 
trebuie sa se faca dovada vizei medicale; 
- totusi, jucatorii trebuie sa ajunga la locul de desfasurare a concursului 
astfel incat sa fie gata de joc la ora la care sunt programati; 
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- reamintim ca, pentru a putea participa la concurs, viza medicala a unui 
jucator trebuie sa acopere intreaga perioada a concursului si ca este 
valabila doar 6 luni de la data emiterii; 
- dovada vizei medicale se poate face intr-unul din urmatoarele moduri: 

- la FRT conform procedurii descrise in anexa 2 pana in ziua de 
vineri, orele 16:00 inainte de tabloul principal; 

- dupa termenul de mai sus si pana la orele 16:00 in preziua 
inceperii tabloului principal de simplu, orice dovada a vizelor trebuie 
facuta obligatoriu atat la FRT cat si la arbitrul principal (pe faxul sau 
pe emailul disponibile in infocomp sau direct la fata locului) 
- daca un jucator nu reuseste sa faca dovada vizei medicale valabile pana 
la termenele prevazute mai sus, el nu va fi primit in concurs, va fi incadrat 
in categoria celor inscrisi si care nu au participat la turneu si penalizat 
corespunzator Sistemului de penalitati; 
- inscrierea si neparticiparea la turneu se penalizeaza conform Sistemului 
de penalitati 

c) tablou principal de dublu 

- termenul limita de inscriere pentru proba de dublu va fi anuntat in 
Infocomp. Un jucator poate inscrie o echipa. 
- 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; viza medicala 
trebuie sa acopere intreaga perioada a concursului si este valabila doar 6 
luni de la data emiterii 
- dovada vizei medicale se poate face intr-unul din urmatoarele moduri: 

- la FRT conform procedurii descrise in anexa 2 pana in ziua de 
vineri, orele 16:00 inainte de tabloul principal; 

- dupa termenul de mai sus si pana la termenul limita de inscriere 
prevazut in Infocomp, orice dovada a vizelor trebuie facuta obligatoriu 
atat la FRT cat si la arbitrul principal (pe faxul sau pe emailul 
disponibile in infocomp sau direct la fata locului) 
- daca respectivul jucator nu reuseste sa faca dovada vizei medicale 
valabile pana la termenul descris mai sus, el nu va fi primit in concurs. 
  

IX. Sistemul de desfasurare 
Campionatele Nationale se desfasoara dupa sistemul eliminatoriu. 

Marimea tablourilor la CNII va fi publicata in Infocomp. Se vor organiza 
urmatoarele probe: 

- simplu fete 
- dublu fete 
- simplu baieti 
- dublu baieti 

Se va juca „finala mica” intre invinsii din semifinale atat la simplu, 
cat si la dublu. Neprezentarea la aceste meciuri se penalizeaza conform 
„Sistemului de penalitati”. 
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Toate meciurile de simplu se vor juca dupa sistemul „cel mai bun 
din trei seturi” cu aplicarea regulii de tie-break la toate seturile la scorul 
de 6-6. Toate meciurile de dublu se vor juca dupa sistemul cel mai bun din 
trei seturi cu tiebreak la 6-6 la primele doua seturi aplicandu-se sistemul 
„no-ad” (punct decisiv la egalitate) si match-tiebreak pana la 10 la setul 
decisiv. 
 

X. Realizarea tablourilor de concurs 
a. Capi de serie 

 
Capii de serie vor fi selectati pe baza ultimelor clasamente in 

vigoare si tinand cont de grila de echivalare a clasamentelor. Orice jucator 
pe un tablou de concurs poate fi cap de serie doar daca are clasament 
(jucatorii care au doar puncte acumulate nu pot fi capi de serie). 

Capii de serie la categoriile de varsta de 14, 16 si 18 ani vor fi 
selectati tinand cont de grila de echivalarea a clasamentelor de la 
categoriile de varsta superioare prezentata in anexa 1. Capii de serie la 
categoria de varsta de 12 ani vor fi selectati in functie de clasamentul 
national de la categoria de varsta de 12 ani. 

Numarul capilor de serie si plasarea lor se face conform celor 
stablite in Regulamentul de Organizare a Turneelor de Tenis din Romania. 
 
b. Compozitia tablourilor: 
 
Tabloul principal de simplu: 
 

Marimea tabloului 8 16 24 32 48 64 96 128 
Direct acceptati (cel putin) 6 11 19 23 39 55 79 111 
Calificati 1 4 4 8 8 8 16 16 
Exceptie nationala 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tabloul de calificari: 
 

Marimea tabloului 8 16 32 48 64 
Direct acceptati (cel putin) 7 15 31 47 63 
Exceptie nationala 1 1 1 1 1 

 

Tabloul principal de dublu: 
 

Marimea tabloului 4 8 12 16 24 32 
Direct acceptati 4 8 12 16 24 32 

 
c. Categorii de jucatori: 
 

i. Direct acceptati: jucatorii care, datorita clasamentului 
pe care il au sunt acceptati pe tabloul principal; 

ii. Calificati: jucatorii care au castigat una din sectiunile de 
calificare; 
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iii.  Exceptii nationale: jucatorii acceptati direct pe tabloul 
principal sau pe tabloul de calificari la discretia FRT; Exceptiile nationale 
pot fi nominalizate oricand pana in momentul tragerii la sorti a tabloului de 
calificari; 

iv. 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. 

v. Alternativi: jucatori care nu au fost acceptati pe tabloul 
principal sau de calificari, datorita clasamentului detinut.  

vi. Alternativi la fata locului: jucatori care nu s-au inscris 
la timp la turneu si sunt elibigibili si, pe propria raspundere sosesc la locul 
de desfasurare pentru a ocupa un posibil loc vacant. Pentru a fi eligibil ca 
„alternativ la fata locului”, un jucator trebuie sa confirme personal cu 
arbitrul principal la locul de desfasurare a turneului. 

 
XI. Efectuarea tragerii la sorti 

Tabloul principal se va trage la sorti cu o zi inainte de inceperea 
meciurilor de pe acest tablou.   

Efectuarea tragerii la sorti se va face in public si vor participa 
minimum 2 jucatori din cluburi diferite. 

Daca sunt 2 jucatori de la acelasi club* ei vor fi trasi la sorti in 
jumatati diferite ale tabloului. Dupa stabilirea jumatatii pentru primul din 
jucatori, 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 la sorti linia pe care va fi amplasat jucatorul. 

Ordinea primilor 4 jucatori de la un club* va fi data de ultimele 
clasamente in vigoare tinand cont si de grila de echivalare a 
clasamentelor. Ceilalti jucatori de la respectivul club* vor fi trasi la sorti 
la fel ca si ceilalti competitori si vor fi asezati pe tablou de sus in jos pe 
liniile ramase libere dupa asezarea capilor de serie astfel incat sa se evite 
sa joace in primul tur 2 jucatori de la acelasi club*. 
* Nota: Pentru jucatorii care au incheiate protocoale de colaborare cu 
doua cluburi, in legatura cu regula tragerii la sorti, Clubul 1 va fi clubul de 
referinta, cu exceptia competitiilor specificate in protocolul de colaborare 
in care clubul de referinta va fi Clubul 2. Arbitrilor principali li se va pune 
la dispozitie un centralizator cu aceste cazuri. 

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. 
  

XII. Locuri vacante si substituiri 
Locurile vacante vor fi completate dupa cum urmeaza: 
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i. Intre termenul limita de inscriere la concurs si termenul 
limita de confirmare pentru calificari: 
- locurile vacante vor fi completate cu jucatori inscrisi selectati in ordinea 
de pe listele de acceptare; 

ii. De la termenul limita de confirmare pentru calificari si pana 
la inceperea meciurilor din calificari: 
- locurile vacante din tabloul principal vor fi completate cu jucatori care 
au semnat pentru calificari, selectati in ordinea de pe listele de acceptare * 
si apoi cu jucatori alternativi la fata locului care au semnat pentru 
calificari si selectati in ordinea ultimelor clasamente in vigoare tinand 
cont si de grila de echivalare a clasamentelor. In cazul in care jucatorii 
alternativi la fata locului nu au clasament, dar au puncte acumulate, vor fi 
selectati in ordinea punctelor acumulate. 
- 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 nu au fost initial acceptati si, daca mai raman locuri, cu 
alternativi la fata locului selectati in ordinea ultimelor clasamente in 
vigoare tinand cont si de grila de echivalare a clasamentelor. 
* Pe listele de acceptare facute de FRT jucatorii apar in ordinea de 
acceptare - toti jucatorii care se afla la egalitate din punct de vedere al 
criteriilor de acceptare au fost deja trasi la sorti de FRT. 

iii.  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 (se tine cont de grila 
de echivalare a clasamentelor), ordinea lor stabilindu-se prin tragere la 
sorti. 

- a doua 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. 
- in tabloul de calificari, locurile vacante vor fi completate de jucatori care 
au semnat ca alternativi, selectati in ordinea de pe listele de acceptare* si, 
daca mai raman locuri, cu alternativi la fata locului selectati in ordinea 
ultimelor clasamente in vigoare tinand cont si de grila de echivalare a 
clasamentelor. Ordinea jucatorilor alternativi la fata locului care se afla la 
egalitate din punct de vedere al clasamentului va fi stabilita prin tragere la 
sorti. 

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 
putin o jumatate de ora inainte de inceperea primului meci al zilei,  
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- sa fie gata de joc in 5 minute dupa anuntarea eliminarii din concurs a 
unui jucator. 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 corespunzator turului de calificari in care a pierdut, 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 in 
preziua inceperii meciurilor de pe tabloul principal va fi completat de un 
lucky-loser. 
 

XIII. Calificari 
Tabloul de calificari va fi facut pe sectiuni astfel incat fiecare 

castigator al sectiunilor va obtine un loc pe tabloul principal. 
Si in tabloul de calificari se aplica aceleasi proceduri folosite pentru 

tabloul principal, 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. 

Fiecare sectiune va avea cate doi capi de serie desemnati. 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 cap de serie. 

Tragerea la sorti a jucatorilor calificati: dupa terminarea tuturor 
meciurilor din calificari, 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 care vor trebui completate cu lucky-loser-i, acestia vor fi trasi la 
sorti alaturi de jucatorii calificati. 
 

XIV. Dublu 
Pentru proba de dublu se vor folosi aceleasi proceduri ca si la 

simplu cu mentiunea ca la dublu procedurile legate de jucatorii de la 
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acelasi club se aplica doar daca ambii jucatori de la 2 echipe apartine 
aceluiasi club. 

O echipa inseamna o inscriere dubla. De aceea, in cazul in care unul 
din parteneri nu poate juca, acea echipa este pasibila de eliminare si 
inlocuire. Daca un jucator trebuie sa se retraga datorita unei accidentari 
sau a unei alte cauze care nu poate fi evitata, dupa termenul limita de 
inscriere, dar inainte de a se trage la sorti tabloul, partenerul sau se poate 
inscrie din nou cu alt jucator care nu a fost inca inscris. In afara acestei 
exceptii, jucatorii nu-si pot schimba partenerii dupa termenul limita de 
inscriere. 

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. Marimea tablourilor de dublu va fi 
jumatate din tabloul de simplu si nu se vor organiza calificari. 
Acceptarea echipelor de dublu 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; 
d) tragere la sorti 
 
  

XV. Intrerupere si amanare 
Arbitrul de scaun poate suspenda temporar un meci datorita unor 

situatii neprevazute. 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 si 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 
si partea de teren din care serveste si va lua mingile folosite in joc.  

Inainte de inceperea unui meci va exista o incalzire de 5 minute. In 
cazul in care meciul a fost 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 
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XVI. Terenurile de joc 
Toate terenurile de joc vor avea aceeasi suprafata. Trebuie asigurate 

terenuri de antrenament, de preferat cu aceeasi suprafata de joc, dar acest 
lucru nu este obligatoriu. 

 
XVII. Continuitatea jocului 

Cu exceptia situatiei de aparitie a unor cazuri de forta majora care 
au ca rezultat perturbarea programului de desfasurare a meciurilor, 
jucatorii vor fi programati sa joace maxim un meci de simplu si unul de 
dublu pe zi. 

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 cand mingea a fost pusa in 
joc pentru prima data. 

Se recomanda ca ultima ora de incepere a unui meci sa fie ora 20:00 
pentru categoria de varsta de 12 ani si 21:00 pentru celelalte categorii de 
varsta. 

 
XVIII. Pauza pentru toaleta / schimbarea imbracamintei 

Unui jucator ii este permis sa ceara parasirea terenului de joc pentru 
un timp rezonabil penrtu 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. 

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. La dublu, fiecare echipa are dreptul la 2 pauze. Daca 
partenerii pleaca impreuna se considera o pauza acordata echipei. 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 conform ordinii punctelor de penalizare daca jucatorul nu 
este gata de joc in timpul cuvenit. 
 

XIX. 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: 
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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 nu 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 aparitie 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. 

 
 
PAUZA MEDICALA: 
 
Pauza medicala este permisa de catre ARBTRUL PRINCIPAL 

(SUPERVIZOR) sau de catre ARBITRUL DE SCAUN dupa ce 
fizioterapeutul a evaluat jucatorul si a decis ca este nevoie de timp 
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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. 

Totusi, la turneele profesioniste care ofera premii pana la 25.000$ inclusiv 
timpul de tratament poate fi prelungit de catre SUPERVIZOR daca acesta 
considera ca este necesar. 

 
Unui jucator ii este permisa (1) 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 
musculares au 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 acusando o 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 un poate continua jocul datorita unei crampe musculare severe, 
asa cum este stabilit de catre fizioterapeut si/sau Doctorul turneului, el/ea 
poate pierde punctele/ghemurile 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 
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musculare in timpul unui meci, care un 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 Comportare Nesportiva va fi aplicat. 

 
 Un total de 2 pauze medicale consecutive pot fi permise de catre 

SUPERVIZOR sau ARBITRU DE SCAUN pentru cazul 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 CONDUITA pentru INTARZIERE 
LA JOC. 

 
Orice jucator care abuzeaza de regula medicala va fi sanctionat conform 

CODULUI DE CONDUITA pentru COMPORTAMENT NESPORTIV. 
 
 
SANGERARE: 
 
Daca un jucator sangereaza, ARBITRUL DE SCAUN  trebuie sa opreasca 

jocul cat mai curand posibil si sa  cheme pe teren fizioterapeutul pentru a 
evalua si a acorda tratament jucatorului. Fizioterapeutul si, daca este 
cazul, doctorul turneului vor evalua sursa sangerarii si vor cere o pauza 
medicala daca aceasta este necesara. 
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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 

daca exista voma pe teren sau daca jucatorul cere 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. 

 
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. 
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XX. Premii 

Semifinalistii, finalistii si castigatorii sau primii 3 clasati in cazul in 
care se joaca pentru locul 3, 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. 
 

XXI. Mingi 
Organizatorii vor asigura minim cate 3 mingi noi pentru fiecare 

meci din tabloul principal sau din tabloul de calificari care vor fi 
schimbate inaintea setului decisiv (doar in cazul probei de simplu). 
Organizatorii vor asigura si mingi de antrenament, dar nu este obligatoriu 
ca acestea sa fie noi.
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ANEXA 1 
Grila de comparare a clasamentelor 

 
 
14 ani: 

  CNI 14 ani feminin 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 feminin 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 feminin 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. 
 
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 
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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 13 + gc 7 = gc 20 

C loc 1 la 14 ani loc 3 16 ani gc 4 + gc 4 = gc 8 

D loc 7 la 16 ani loc 10 16 ani gc 12 + gc 12 = gc 24 

E loc 8 la 14 ani loc 9 16 ani gc 12 + gc 12 = gc 24 

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

Procedura de trimitere a dovezii achitarii vizei anuale FRT si a efectuarii 
vizitei medicale obligatorii: 

Toti jucatorii trebuie sa trimita la Federatia Romana de Tenis la numarul 
de fax: 031-817.86.52 sau scanat pe email la office@frt.ro dovada platii 
vizei anuale FRT si dovada efectuarii ultimei vizite medicale. In 
documentul trimis la FRT trebuie mentionate in clar urmatoarele: numele 
si prenumele jucatorului, data nasterii, clubul la care este legitimat si 
numarul de legitimatie. Mentionam ca vizita medicala trebuie refacuta o 
data la 6 luni. Viza anuala FRT se va plati doar cash la FRT sau prin 
Ordin de Plata bancar, nu si prin Mandate Postale. Cei care platesc viza 
anuala o singura data pentru mai multi jucatori vor trebui sa trimita la 
FRT un borderou in care sa nominalizeze jucatorii pentru care s-au platit 
acele vize. Modelul de borderou este disponibil mai jos. Cei care nu 
platesc taxa de viza anuala pana la 31.03 in anul respectiv vor plati o taxa 
mai mare, conform Sistemului de Taxe al FRT si dupa aceasta data nu vor 
mai putea participa la turnee pana in momentul achitarii acesteia. Contul 
FRT pentru incasarea taxelor este: 

RO61 RNCB 0080 0056 5918 0001 deschis la BCR Sucursala Unic 

FRT va actualiza periodic tabelul cu jucatorii care au trimis documentele 
mentionate mai sus si acesta va fi disponibil pe site-ul FRT. 

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   
2   
…   
30   

 


