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REGULAMENT DE ATRIBUIRE LICENTE PENTRU 
ORGANIZAREA COMPETITIILOR DE TENIS 

În scopul creșterii atractivității pentru participarea la competiții, imbunătățirii calității 
organizării și desfășurării competițiilor interne și pentru dezvoltarea tenisului pe întreg 
teritoriul național, începând cu anul competitional 2019 atribuirea licențelor de organizare a 
turneelor în România se va face pe baza prezentului regulament  

I. Cererile de licență pentru organizarea competițiilor de tenis, pot fi făcute numai de 
structurile afiliate la Federația Română Tenis. 

II. Pentru a fi eligibilă să organizeze competitie de tenis, o structură sportivă trebuie sa dispună
obligatoriu de:

• bază sportivă proprie(în proprietate ori închiriată, concesionată sau folosită pe bază
de contract încheiat cu proprietarul), terenuri cu dimensiuni regulamentare,
inclusiv spațiul lateral și de retragere față de gard și echipate conform regulilor
tenisului (bețe, chingă);

• grupuri sanitare cu apă permanentă;
• vestiare sportivi, baieti si fete separate;
• birou pentru arbitri dotat cu computer, imprimantă/copiator  pentru redactarea si

multiplicarea documentelor;
• acces la internet;
• posibilitatea de racordare a rachetelor in locația in care se desfasoara competiția;

III. Licențele pentru organizarea de turnee, se pot acorda pentru o singură grupă de vârstă în
cazul turneelor de grad A și pentru maxim 4 grupe de vârstă, in cazul turneelor de categoria
1-a si a 2-a.

IV. În aceeași săptămână, un club nu poate primi decât o singură licență de concurs.
V. În cererile de licente pentru organizarea de competitii, marimea tablourilor solicitate nu 

poate fi mai mică de: 
• 32 sportivi,  în cazul turneelor de grad A(Circuitul National) și
• 8 sportivi,   in cazul turneelor de categoria 1-a si a 2-a.

VI. Numărul de categorii de vârstă la care se organizează concursul și mărimea tablourilor de
concurs, trebuie să fie în acord cu numărul de terenuri folosite, luîndu-se în calcul că pe un
teren se pot desfășura cel mult 8(opt) meciuri iar in prima zi de concurs, fiecare jucator sa
poata juca cel puțin un meci.

VII. Marimea tablourilor de concurs nu mai poate fi mărită după aprobarea cererii de licență.
VIII. Pentru distribuirea uniformă a turneelor în România se constituie 8 zone formate din câte 5 

sau 6 județe învecinate, după cum urmează:

• zona 1: MUNICIPIUL BUCURESTI ŞI  ILFOV;
• zona 2: IALOMIȚA, CONSTANȚA, TULCEA, BRĂILA, GALAȚI, VRANCEA;
• zona 3: PRAHOVA, BUZĂU, CĂLĂRASI, DÎMBOVIȚA, GIURGIU;

* Notă: Regulamentul aprobat de Comitetul Director pentru             
sezonul 2019 este valabil și pentru sezonul 2020
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• zona 4: TELEORMAN, ARGEȘ, OLT, VÎLCEA ,GORJ, DOLJ;
• zona 5: BRAȘOV, SIBIU, COVASNA, HARGHITA, MUREȘ;
• zona 6: BACĂU, VASLUI , NEAMȚ, IAȘI, BOTOȘANI, SUCEAVA;
• zona7:BISTRIȚA NĂSĂUD,MARAMUREȘ,SATU MARE, SĂLAJ, CLUJ, BIHOR;
• zona 8: ARAD, ALBA, HUNEDOARA, TIMIȘ, CARAȘ SEVERIN, MEHEDINȚI;

IX. In timpul Campionatelor Nationale Individuale si pe Echipe, nu se pot organiza alte turnee
la aceeași grupă de vârsta.

X. In timpul Campionatelor Nationale Intercluburi pe Echipe de Dublu, la aceeași grupă de 
vârstă se pot organiza turnee numai de categoria a 2-a. 

XI. In timpul turneelor internationale, la aceeași grupă de vârstă se pot organiza turnee numai
de categoria 2-a și numai  în alte zone.

XII. In timpul unui turneu de grad A din Circuitul National FRT, în aceeași zonă sau la mai
putin de 200 km distanță intre locatii, nu se mai poate organiza un alt turneu la aceeași
grupă de vârstă.

XIII. În fiecare din zonele tarii se pot organiza lunar cel mult 4 turnee la aceeasi grupă  de
vârstă. În acestea nu vor fi luate în calcul, turneele de categoria 2-a. 

XIV. Pentru fiecare grupă de vârstă între 12-16 ani, se pot organiza anual numai 12 turnee de
categoria A, cel puțin unul în fiecare zonă.   In situatia in care intr-o zonă nu există interes
sau nu există condiții pentru a se desfașura un astfel de turneu, acesta poate fi redistribuit
intr-o altă zonă pe baza evaluării ofertelor si aplicarii prezentului regulament. În cazul in
care nu poate fi redistribuit într-o altă zonă, el se va organiza la Centrul Național de Tenis
si va fi susținut de Federația Română de Tenis.

XV. Desfășurarea concomitentă a turneelor de categoria 2-a  la aceeasi grupă de vârstă,  este
admisă doar daca cluburile  organizatoare sunt din judete/sectoare diferite.

XVI. Un turneu se poate organiza în mai multe baze sportive in acelasi timp, numai dacă există
un arbitru atestat la fiecare locație. În astfel de situații, competiția la o grupă de vârstă se
organizează obligatoriu într-o singură locație și pe aceeași suprafață de joc .

XVII. O competitie poate fi solicitată pe mai multe tipuri de suprafete, cu condiția ca în cererea
de licență să se menționeze suprafața de joc pentru fiecare grupă  de vârstă.

XVIII. Exista 2 săptămani in calendarul sportiv intern în care se permite organizarea de
concursuri doar pentru proba de dublu (dublu masculin, dublu feminin, dublu mixt) sau
pentru turnee in echipă.

XIX. Orice anulare a unui turneu, după ce calendarul a fost publicat si aprobat, cu mai putin de
3 luni de zile inainte de desfașurarea acestuia, dar inainte de termenul limită de înscriere
se sanctioneaza cu amendarea structurii sportive organizatoare cu dublul taxei de licentă.

XX. Orice anulare a unui turneu după termenul limită de înscriere, din cauze ce țin de
organizator se sancționează cu amendarea clubului organizator cu triplul taxei de licență.

XXI. După publicarea calendarului competițional, se mai pot introduce turnee noi de categoria a
2-a, cu condiția ca licența să se solicite cu minim 2 luni de zile inainte de prima zi a
turneului și cu respectarea prezentului regulament.
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XXII. Cererile de licență trimise dupa expirarea datei limită stabilită de Federația Română de
Tenis, vor fi taxate  in caz de aprobare, cu dublul taxei de licență.

XXIII. Orice solicitare de modificare a perioadei de desfașurare a unui turneu deja aprobat în
calendar presupune o anulare si o introducere a unui turneu nou, cu respectarea
prezentului regulament.

XXIV. Toate datele din cererile de licență aprobate, sunt verificate de Arbitrul principal al
turneului. În cazul în care cel puțin una din informații nu corespunde realității, clubului îi
vor fi anulate toate licențele obținute după această dată.

XXV. Cluburile care nu iși achită obligatiile financiare față de FRT până la 31 martie a anului
competițional, nu vor mai putea organiza turneele pentru care au primit licența dupa
aceasta dată.

CRITERII PE BAZA CĂRORA SE ATRIBUIE LICENȚELE 
Comisia de competiții va analiza și va supune aprobării numai Cererile de Licență care 

îndeplinesc cumulativ următoarele: 
a) – sunt semnate, și sunt completate la toate rubricile(spațiile libere), inclusiv cele din 

cuprinsul informațiilor referitoare la Protecția datelor cu caracter personal; 
b) - respectă condițiile de eligibilitate de la pct. II,  și
c) - dacă numărul de grupe de vârstă la care se organizează turneul și mărimea tabloului

de concurs propus, sunt în acord cu numărul de terenuri folosite astfel încât să
permită ca fiecare jucător sa poată juca cel putin un meci în prima zi, în condițiile în
care pe un teren se pot desfășura cel mult 8(opt) meciuri.

În cazul în care doi sau mai mulți membri afiliați FRT doresc să organizeze o competiție 
în aceeași perioadă și la aceeași grupă de vârstă, la atribuirea licenței vor fi luate în calcul 
următoarele criterii: 

1) Respectarea termenului de achitare a obligațiilor financiare față de FRT, pentru
anul în curs;

2) Numărul de sportivi legitimați cu taxa anuală plătită la zi;
3) Numărul de sportivi care au participat la cel puțin o competiție FRT în anul în

care se face solicitarea licenței;
4) Valoarea premiilor acordate;
5) Numarul de turnee tenis10FRT organizate în anul în care se face solicitarea

licenței;
În scopul evitării situațiilor de a se transmite solicitări de licență pentru aceleași 

perioade și la aceleași grupe de vârstă , se recomandă ca între membrii afiliați FRT din aceeași 
zonă să existe consultări prealabile astfel încât fiecare din zone, să poată beneficia de toate 
cele 4 turnee admise în fiecare lună calendaristică.   




