RAPORT DE ACTIVITATE al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TENIS
pe cei doi ani de mandat (2013 și 2014)

În 2013, am început mandatul prin derularea unor proiecte care au primit aprecierea nu
doar a celor implicați (copii, părinți, antrenori, cluburi), ci și din partea forului european
Tennis Europe. Astfel, la finalul anului 2013, România a fost declarată și a primit trofeul
”The Most Improved Nation” datorită celor mai bune două proiecte desfășurate,
”Născuți pentru tenis” și ”Primii pași în tenis”, realizate cu ajutorul Ministerului
Tineretului și Sportului și al Ministerului Educației, datorită dublării numărului de turnee
Futures (cu premii de 10.000 și 15.000 de dolari) desfășurate pe teritoriu țării noastre,
semnarea contractului pentru turneul WTA și demararea proiectului Complexul Național
Sportiv de Tenis, care va cuprinde o sală cu 6 terenuri, hotel cu 40 de camere,
restaurant, sală de fitness și recuperare etc.

Cele două proiecte mai sus menționate au vizat atragerea copiilor către tenis, aproape
30.000 de copii având posibilitatea să pună mâna pe o rachetă de tenis și să facă
primul antrenament organizat.

Prima parte a proiectului, intitulat ”Născuţi pentru Tenis”, s-a desfășurat în oraşele
Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Piteşti, Ploieşti, Iaşi, Braşov, Craiova, Cluj Napoca,
Timişoara, Sibiu, Arad, Târgu Mureş, Alba Iulia, Baia Mare, Tg. Jiu și Bacău.
Proiectul s-a adresat copiilor cu vârste între 6 şi 10 ani și a avut loc în aproximativ 120
de școli, la orele de educaţie fizică, cu sprijinul a 41 de cluburi. Această iniţiativă a avut
ca obieciv selectarea a minimum 400 de copii, care au beneficiat de pregatire gratuită
timp de patru săptămâni.
Finanţarea cluburilor implicate în proiect a constat în materiale sportive: terenuri de
minitenis, rachete, mingi de burete, fileu, set tușe; plata antrenorilor pentru orele
petrecute în şcoli şi plata pentru primele patru săptămâni de pregătire organizată a
copiilor care participă.
Cluburile partipante:
1

Diamant Tenis Club

Bucuresti

2

C.S.Dinamo Bucuresti

Bucuresti

3

As Club Politehnica

Bucuresti

4

C.S Tenis Prim

Bucuresti

5

C.S.Galaxy Best

Bucuresti

6

Tc 2000 Bucuresti

Bucuresti

7

Css 3 steaua

Bucuresti

8

Lps-Css Constanta

Constanta

9

C.S Samtronic

Constanta

10

Club Tennis TDC

Constanta

11

C.S. Atlas

Galati

12

dacia galati

Galati

13

Tenis Club As Pitesti

Pitesti

14

C.S.Campion Arges

Pitesti

15

Club Sportiv Drive tenis Ploiesti

Ploiesti

16

S&Ftennis SystemC.S.tenis

Ploiesti

17

T.C micul As Iasi

Iasi

18

C.S Vergilius

Iasi

19

Pensiunea Rasnov

Brasov

20

Sav sport kid Brsov

Brasov

21

asociatia Club sportiv Vaideanu
Club Sportiv Lechner tennis
School

Brasov

23

C.S.Dinamo Brasov

Brasov

24

tenis Club olimp Craiova
asociatia sportiva tenis club
stanica

Craiova

22

25

Brasov

Craiova

26

C.s Marc tenis

Cluj Napoca

27

Tc As Timisoara

Timisoara

28

C s Tivoli Timisoara

29

Club Pamira Sibiu

Sibiu

30

c S pro as sibiu

Sibiu

31

Club Sportiv Tenis Fan

Arad

32

C.S.Uta Arad

Arad

33

C.S Universitar

Tg Mures

34

C.S Mova

alba iulia

35

T.C Sun

alba iulia

36

T/C Baia Mare

Baia Mare

37

T/C Star Baia Mare

Baia Mare

38

C.S tenis Star

Tg Jiu

39

C.S. Amicii Tg Jiu

Tg Jiu

40

ACS Moldosport bacau

Bacau

41

SCM Bacau

Bacau

FOTOGRAFII

Timisoara

A doua parte a proiectului s-a intitulat ”Primii pași în tenis” și a urmărit creşterea
numărului de participanţi în competiţiile din cadrul clubului, respectiv realizarea unei
baze de selecţie pentru obţinerea de performanţă în tenis.
Au fost implicate 20 de cluburi din 17 localități din România care au mers în aproape 50
de școli, reușind să implice aproape 200 de copii în fiecare școală, la orele de sport.
Pentru desfășurarea activității de selecție, FRT a pus la dispoziția cluburilor câte un set
de echipament sportiv (KIT Minitenis) cu: un fileu minitenis, 6 mingi, conuri, tușe pentru
realizarea terenului de 11 m pentru minitenis, precum și ținte, baloane și rachete.
Echipamentele menționate au rămas în proprietatea clubului după terminarea
programului. Pentru fiecare copil atras în urma acțiunii, clubul participant a primit o
îndemnizație, pentru o lună de zile, de 150 de lei/copil.
Cluburile participante:
CLUB

LOCALITATE

1

CS LUMIRO

Vaslui

2

TENIS AS ORADEA

Oradea

3

CSM ZALAU

4

tenis club bucovina

5

CSM RESITA

Resita

6

club atletic roman

Roman

7

club sportiv hercules mehedinti

Zalau
campul lung moldovenesc

mehedinti

8

tenis club focsani

Focsani

9

club sportiv elb bistrita

Bistrita

10

tenis club buzau

Buzau

11

spartacus braila

braila

12

vointa oradea

Oradea

13

css alexandria

alexandria

14

css rosiori

rosiori

15

club protenis simleul silvaniei

Zalau

16

cristal hunedoara

17

tc campion olt slatina

slatina

18

asociatia sportiva rom gaz medias

medias

19

tenis amg

20

asociatia tenis club dafora
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hunedoara

bucuresti
medias

2014/2015
Finalul anului 2014 ne-a găsit în conturi cu o situație financiară pozitivă și stabilă, care a
asigurat buna desfășurare a activității FRT până începutul lunii martie 2015, când am
primit bugetarea de la Ministerul Tineretului și Sportului. În această perioadă:
- am asigurat salariile angajaților
- am achiziționat biletele loturilor pentru Winters Cup (pentru 40 de persoane) și
- am desfășurat cele două competiții majore, foarte importante la nivel internațional, pe
echipe, Fed Cup – la Arenele BNR și la Galați, și Cupa Davis – la Arenele BNR si la
Sibiu, pentru care am primit feedback mai mult decât pozitiv de la Federația
Internațională de Tenis, lăudând modul de organizare și implicare al echipei.
Este al doilea an după mult timp în care Federația Română de Tenis este ”pe plus”,
”trăind”, până la venirea mea la conducerea forului, din împrumuturi bancare.
În 2014 am continuat proiectele începute în 2013 (”Născuți pentru tenis” și ”Primii pași
în tenis”) care vizau atragerea copiilor spre tenis, însă sub o altă denumire- ”Micul AS”.
Cele 20 de cluburi înscrise au ajuns în aproape 50 de școli, reușind să implice în
această acțiune aproximativ 10.000 de copii.

Federația Română de tenis a oferit materiale sportive: rachete, mingi de burete, fileu
minitenis, set tușe/jaloane; plata antrenorilor pentru orele petrecute în şcoli. De
asemenea, pentru fiecare dintre copii atrași în urma selecției din școli, clubul a primit
câte 200 de lei/copil.
Cluburi participante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ACS TENNIS CLUB ELITE
CS OMEGA BRAILA
TC HERASTRAU
TENIS CLUB STANICA
ASOCIATIA TC ROMGAZ
CS DRIVE TENIS
DAIMON BUCURESTI
TENNIS AS BUZAU
CS SELECT SUCEAVA
ASOCIATIA SPORTIVA PRO TENNIS
BACAU
CS TENIS CLUB BAIA MARE
TENIS CLUB MUNICIPAL ROMAN
CLUBUL SPORTIV NADA FLORILOR
TENIS CON SLOBOZIA
CS SPARTACUS BRAILA
CS TENSKI SPORTS
TENIS CLUB AS
TENIS CLUB CAMPION ARGES
CSM UNIREA SLOBOZIA
TC VENUS BRAILA

TG JIU
BRAILA
BUC
CRAIOVA
MEDIAS
PLOIESTI
BUC
BUZAU
SUCEAVA
BACAU
BAIA MARE
ROMAN
FALTICENI
SLOBOZIA
BRAILA
BRASOV
PITESTI
PITESTI
SLOBOZIA
BRAILA

Tot anul trecut, cu susținerea Erste Asset Management, am demarat competițiile Tenis
10, organizate sub egida FRT. La toate aceste competiții, cluburile interesate au fost
susținute material cu echipamente sportive (mingi, rachete, filee, kituri), precum și
recompense pentru participare constând în diplome și medalii.
Pentru o mai bună desfășurare a competiției s-a creat un site special (www.teni10frt.ro)
și o pagina de Facebook, unde cei interesați (antrenori, părinți) pot găsi informații
despre regulament de desfășurare, de înscriere, rezultate, știri și fotografii.
FOTOGRAFII

Un alt proiect, care a avut ca obiectiv atragerea copiilor nelegitimați către tenis și care a
avut ecou în rândul părinților și antrenorilor prezenți, a fost ”Cunoaște mai bine
sportivul tău" din programul Pierre de Coubertin, inițiat de Ministerul Tineretului și
Sportului și organizat de Federația Română de Tenis. Acesta s-a desfășurat în perioada
1-15 noiembrie, la Poiana Brașov, iar 160 de copii de la 20 cluburi din București,
Constanța, Sibiu, Slobozia, Timișoara, Galați și Baia Mare au petrecut o săptămână în
care au îmbinat activitățile sportive, pregătirea specifică jocului de tenis, cu cele
culturale și distractive, animându-i pe cei mici și unindu-i în prietenii mai stabile, iar cei
mari cunoscându-și mai bine sportivii de lângă ei, văzându-i în diferite situații.
Federația Română de Tenis a asigurat cazarea și masa tuturor participanților, precum și
plata specialistului.
FOTOGRAFII

Un alt proiect care s-a adresat, de data aceasta, jucătorilor legitimați, cu vârstele
cuprinse între 10 și 16 ani a fost ”Sportivi de perspectivă ai cluburilor”, care s-a
desfășurat la finalul anului 2014. Două serii a câte 40 de sportivi (80 în total), aparținând
de 27 de cluburi de tenis din România, au participat în perioada 13-20 noiembrie și 29
noiembrie – 6 decembrie, la cantonamentul organizat de Federația Română de Tenis, la
Poiana Brașov.
Federația Română de Tenis a asigurat cazarea și masa tuturor participanților, precum și
plata specialistului.
Clburi participante:
1
CS Tivoli Timisoara
2
TC Prim Bucuresti
3
CS Dacia Galati
4
CSM Slobozia
5
CS Sportul Studentesc
6
AS Club Politehnica
7
Pro AS Sibiu
8
CSS București 2
9
TC2000
10
TC LIVONE
11
CS Tenis Club Atlas
12
A doua serie au fost 15 cluburi cu 40 de sportivi

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CS Sport 4Fun Timișoara
TC Baia Mare
TC AS Pitești
LPS Pitești
CS Târgoviște
CS Winners TC Cluj
CSM Bacău
ACS Cristal Hunedoara
CS Ceramus Cîmpulung Muscel
TC Mamaia IDU
CSS 2 București
CS Tivoli Timișoara
LPS CSS Mircea Eliade București
CS Stiinta Constanta
AS Break Constanța

FOTOGRAFII

Pentru a recompensa doar o mică parte din eforturile depuse de cluburi în activitatea
lor, le-am premiat cu materiale sportive. Astfel, aproximativ 100 de cluburi au primit
role de racordaj, rachete și mingi. Principalul criteriu a fost numărul de jucători în top
100.
În 2014, am continuat și investițiile la Centrul Național de Tenis, reușind să
achiziționăm cel mai mare balon de ultimă generație, care a acoperit 5 terenuri de
zgură. Investiția a fost pe deplin fructificată în sezonul rece, asigurând condiții optime de
pregătire a loturilor naționale și a altor jucători profesioniști, dar și pentru copiii de la
inițiere, precum și abonații-amatori care aduc venituri la CNT.

Alte achiziții făcute, necesare pentru buna desfășurare a activității au fost:
- laptopuri (6, achiziționate în 2014)
- televizor (4 bucăți, achiziționate 2014) necesare pentru buna desfășurare a turneelor
internaționale (Fed Cup, Davis Cup, WTA, ITF) și naționale (Campionate)
- HDD extern (achiziționat 2014)
- Aparat foto (achiziționat 2014)
- Stație portabilă digitală MOTOROLA (12 bucăți, achiziționate 2014), necesare pentru o
bună comunicare între organizatori pentru desfășurarea turneelor internaționale (Fed
Cup, Davis Cup, WTA, ITF, Tennis Europe etc.) și naționale (Campionate)
- Cască audio compatibilă MOTOROLA (10 bucăți, achiziționate 2015), necesare pentru
o bună comunicare între organizatori pentru desfășurarea turneelor internaționale (Fed
Cup, Davis Cup, WTA, ITF, Tennis Europe etc.) și naționale (Campionate)
- Imprimantă de carduri Zebra ZXP Series 8 (o bucată, achiziționată 2013), necesară
pentru imprimarea acreditărilor la turneele majore. În acest mod, acest serviciu nu mai
este externalizat, reușind să salvăm câțiva bani din bugetul turneului/activității
- tabelă scor digitală (4 bucati, achiziționate 2014), din cauză că cele vechi erau
nefuncționale la parametri standard.

Totodată am fost nevoiți să achiziționăm o prelată pentru Arenele BNR, sancționați
fiind de Federația Internațională de Tenis (cu 2.500 de euro), în timpul competiției de
Fed Cup din 2014, România – Serbia, că prelata existentă era deteriorată (ruptă).

În ajutorul sportivilor, am asigurat o verificare completă a componenților loturilor
naționale. Astfel, componenții loturilor naționale de 16-18 ani (19 sportivi) au fost testați
la Institutul Național de Cercetare pentru Sport. Acestea au urmărit:
- evaluarea biochimică a răspunsului la efort
- evaluarea psihologica
- evaluarea biomotrica
- evaluarea efectelor fiziologice ale antrenamentelor la nivel muscular și neuronal
La lotul de 14 ani (14 sportivi) au fost realizate testări biochimice.
În urma testării, au fost realizate rapoarte individuale și transmise fiecărui sportiv în
parte.
În vederea pregătirii cadrelor de specialitate, au fost organizate două cursuri ”Global
Professional Tennis Coach Association” (unul în 2013 și unul în 2014), susținute de
către unul dintre cei mai renumiți specialiști, Alberto Castelani.

Tot în ajutorul antrenorilor, a fost reînființat, în decembrie 2014, Colegiul Antrenorilor
care are ca principal scop ”organizarea, controlul şi perfecţionarea antrenorilor (inclusiv
a celor federali sau de lot) şi instructorilor de tenis”. În cele 3 luni de activitate au avut
loc 5 ședințe de lucru în care s-a reușit îmbunătățirea mai multor aspecte, cum ar fi:
- Regulamentul de Funcționare al Comisiei de Antrenori FRT
- stabilirea criteriilor care stau la baza formării Loturilor Naționale reprezentative FRT;

- stabilirea criteriilor de baza pentru a fi lot reprezentativ FRT,
- reînoirea contractului FRT – SNA (Școala Națională de Antrenori) și altele.
Poate una dintre cele mai mari realizări în acești doi ani de activitate, de când sunt la
conducerea Federației Române de Tenis, sunt demersurile pentru construcția celor
două baze de tenis: Doherty și Complexul Național Sportiv de Tenis.
După 25 de ani, Comitetul Director al FRT, susținut de Ministerul Tineretului și Sportului
prin doamna ministru Gabriela Szabo, a reușit să obțină autorizația de construcție
pentru baza Doherty, fiind în acest moment la un pas de realizare. Cu siguranță, ne-am
fi dorit să o facem mult mai repede, însă, din păcate, birocrația și proiectarea ne-a
împiedicat până acum să începem. Dar, așa cum am promis în campanie, această bază
va fi gata până la finalul mandatului meu.
Momentan se află în stadiul acesta:

Complexul Național Sportiv de Tenis este cel mai mare proiect de investiție și
infrastructură din istoria Federației Române de Tenis. Așa cum am menționat mai sus
acesta va avea o sală cu 6 terenuri, hotel cu 40 de camere, săli de fitness, de
recuperare și alte dotări necesare pregătirii sportivilor noștri.
De aproape doi ani, toate energiile au fost canalizate pentru realizarea acestui obiectiv
vital tenisului românesc. În toată această perioadă, au fost efectuate dezmembrări,

alipiri, Hotărâri de Guvern etc., deci o adevărată birocrație care a împiedicat ca acest
proiect să nu fie în plină desfășurare în acest moment.
În octombrie 2014, printr-o Hotărâre de Guvern s-au aprobat 13 milioane de euro pentru
construcția acestui obiectiv îndrăzneț. Astăzi, suntem în punctul în care toată
documentația se află la Primăria București pentru obținerea opisului.
În cazul extrem în care ”un criminal” al sportului, al tenisului în principal, vine și oprește
acest proiect deja aprobat și finanțat, FRT va putea construi pe terenul destinat sălii
încă 10 terenuri de tenis.
„La CNT sunt în prezent zece terenuri de zgură, trei în aer liber și un teren în sală.
Prin proiect se va amenaja o sală de competiție cu tribune de minimum 3.000 de
locuri, o sală de antrenament cu minimum trei terenuri amenajate, o unitate de
cazare de minimum 80 de locuri, sală de fitness”, a explicat ministrul Liviu Dragnea,
împreună cu doamna ministru Gabriela Szabo într-o conferință de presă organizată la
Ministerul Dezvoltării.

SPONSORI
În afară de sponsorii menționați mai sus (Erste Asset Management și EMAG), suntem
conștienți că toate acestea nu le-am fi putut realiza fără sprijinul tuturor sponsorilor
FRT, permanenți sau sporadici. În afară de sprijinul pentru Tenis 10 (menționat mai
sus), Erste Asset Management a oferit și trofeele pentru câștigătorii Campioantelor
Naționale.
Mașina oficială a FRT este oferită de Mercedes GMBH, iar în fiecare an, pe o perioadă
de 3 ani, forul primește microbuz nou, creându-se condiții optime de lucru a angajaților
și deplasare a copiilor. Pentru competițiile de Fed Cup și Cupa Davis, Mercedes GMBH
și Țiriac Auto ne-a susținut cu 16 mașini pentru derularea evenimentelor (transport
echipe și oficiali de la/la aeroport-hotel-arenă).
Suntem în discuții avansate cu cele două companii, pentru două proiecte care vizează
juniorii. Erste Asset Management și Mercedes GMBH vor prelua câte o echipă pe
care o vor susține financiar pentru tot circuitul Futures de la noi din țară.
Mulțumirile merg către Ministerul Tineretului și Sportului pentru tot suportul acordat, fără
de care Federația Română de Tenis nu ar avea activitate pe măsura cerințelor.
Mulțumiri aducem și celorlalți sponsori care au susținut acțiunile FRT în ”nebunia” de a
construi ceva frumos în sportul alb:

BRD – pentru sponsorizarea primului și celui mai mare turneu de fete organizat
vreodata în România, BRD Bucharest Open.
Dedeman – pentru susținerea în competițiile pe echipe, Fed Cup și Cupa Davis
Dr. Oetker – pentru sponsorizarea celui mai mare turneu Tennis Europe de Grad 1 din
Sude-Estul Europei
EMAG – pentru sponsorizarea în valoare de 10.000 de euro, cu echipamente necesare
desfășurării activităților organizatorice (printre care laptopuri Dell – 6 bucati, tablete iPad
Air – 9 bucati, televizoare Sony – doua bucati, telefon – 1 bucata)
RCS-RDS prin DigiSport, Mercedes GMBH, Țiriac Auto, DMS, Dorna, Head, Babolat,
Wilson, Robey – pentru deschiderea și tot sprijinul lor.

Pe plan sportiv 2014, executivul FRT a reușit în cei doi ani de mandat, să vină în
ajutorul jucătorilor de tenis, dublând numărul de turnee Futures (față de 2012), care se
știu că sunt rampa de lansare către tenisul de performanță. În 2014, s-au menținut:
- cele 24 de turnee Futures (13 masculin, 11 feminin, cu premii în valoare de 10.000 de
dolari și 15.000 de dolari și un turneu ITF de fete de 25.000 de dolari), organizate în
parteneriat cu Primăriile și Consiliile Județene sau diferiți sponsori.
- 16 turnee Tenis Europe,
- 20 de Campionate Naționale (la care au participat, în medie, reprezentanți de la
aproximativ 45 de cluburi afiliate),
- 4 Selecții Naționale,
- aproape 50 de competiții internaționale
- regândirea și optimizarea calendarului intern de competiții
Unul dintre cele mai importante evenimente pe care le-am organizat în 2014, împreună
cu Ministerul Tineretului și Sportului, este primul și cel mai mare turneu de fete care
s-a desfășurat vreodată în România, BRD Bucharest Open, și pentru care am
obținut licența pe încă 4 ani (până în 2018).

Tot la capitolul premiere în tenisul românesc a fost organizarea pentru prima dată a
unei competiții de Fed Cup. În 2014, echipa de Fed Cup a României s-a calificat în
Grupa Mondială II, învingând Serbia, cu 4-1. Partida s-a desfășurat la Arenele BNR din
București, iar una dintre componentele echipei a fost Simona Halep, locul 3 mondial,
care a fost desemnată de WTA (Asociația jucătoarelor de Tenis profesioniste),
”Jucătoarea anului”.

Echipa de Cupa Davis a României s-a menținut în Grupa I Zona Euro/Africană,
învingând în septembrie 2014, reprezentativa Suediei, cu 5-0. Întâlnirea s-a disputat tot
pe Terenul Central de la Arenele BNR.

La categoria juniori, România a avut două echipe calificate la turneul ”Winter Cups by
Head”, considerat Campionatul European pe echipe, de iarnă. Echipa de 12 ani,
masculin, a câștigat competiția, o premieră pentru copiii noștri.
La turneele ”Summer Cups” și ”Nation Challange”, ambele fiind asimilate cu
Campionate Europene pe echipe, de vară, România s-a calificat în fazele finale cu un
număr de 4 echipe. Lotul de 18 ani a obținut locul 2 în Europa, iar lotul de 14 ani, fete,
s-a calificat la Campionatul Mondial de unde s-a întors cu medaliile de bronz.
La Campionatele Europene Individuale 2014, echipa de dublu băieți, formată din
Bogdan Apostol și Nicolae Frunză, a câștigat medalia de bronz.
Sportiva Elena Ruse a obținut locul 3 la trneul de Grand Slam de juniori de la
Wimbledon, iar perechea românească Ioana Ducu/Ioana Roșca s-a impus în finala
probei de dublu de la Roland Garros.

CE NE-AM PROPUS pentru 2015
Multe dintre proiectele începute și enumerate aici sunt gândite cu obiective pe termen
lung. Știm problemele cu care se confruntă copiii și părinții și ne dorim prin activitățile pe

care le întreprindem să preluăm din aceste greutăți și să conducem sportivii spre marea
performanță. De aceea, visul nostru este să clădim o federație solidă, nu doar pentru
perioada în care vom fi în fruntea FRT, ci pe zeci de ani.
Cu această viziune am plecat când Comitetul Director s-a zbătut pentru a demara
activitățile pentru cele două baze sportive (Doherty și Complexul Național Sportiv
pentru Tenis). Baza Doherty va folosi la dezvoltarea sportivilor și a tenisului românesc,
iar Complexul Național Sportiv pentru Tenis, pe care ne propunem să îl finalizăm în
2016, va fi folosit pentru a ajuta sportivii cu reale perspective, oferindu-le pe lângă o
pregătire adecvată și locuri de cazare. Toate pe cheltuiala FRT.
Proiectele pentru a atrage copiii către tenis vor continua. Unul dintre proiecte se află
deja pe masa Ministerului Educației, și prin care ne dorim ca în următorii doi ani
cluburile să aibă ușile deschise în școli și să introducem la ora de educație fizică,
opțional, copiii să facă tenis. Proiectul se numește ”Tenisul în Școala Ta”.
Totodată, vom continua să oferim componenților loturilor naționale o bună pregătire și
evaluare (vom continua colaborarea cu Institutul Național de Cercetare pentru
Sport), precum și o bună organizare a tuturor competițiilor.
Așa cum am promis în campanie, vom începe chiar din acest moment demersurile
pentru a da baloanele pentru acoperirea terenurilor către cluburi. La Adunarea
Generală dorim să facem o comisie care va stabili criteriile și apoi va hotărî care
club/localitate va primi primul balon de 3 terenuri.
Un alt demers susținut de Federația Română de Tenis, care va fi concretizat în anul
școlar 2015-2016, este înființarea clasei a 5-a cu profil tenis de câmp la Liceul
Teoretic ”Traian” din București. Clasa se va numi ”Simona Halep” și va avea 30 de
locuri.
Pentru a dezvolta și alte proiecte interesante și importante pentru tenisului românesc,
Federația Română de Tenis s-a înscris pentru a obține fonduri europene în Programul
Erasmus Plus pentru Sport.
Nu în ultimul rând, ne vom implica în susținerea materială a cluburilor afiliate și, în
special, al celor implicate în dezvoltarea tenisului, încercând și folosind mai bine noile
reglementări ale Legii Sportului, articolele 14 și 18 adoptate ca Ordonanțe de Urgență
nr. 2 din 2015, din data de 13 martie 2015.

Sigur că sunt încă multe de făcut, că avem multe lipsuri, dar vă asigurăm că și cu
sprijinul dumneavoastră, al cluburilor, antrenorilor și, mai ales, al părinților- acest tip de
sprijin însemnând și propuneri constructive pentru îmbunătățirea activității - vom
continua dezvoltarea acestui frumos sport, TENISUL.

Cu deosebit respect,
Comitetul Director al Federației Române de Tenis

