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PRINCIPII DE INTOCMIRE A CALENDARULUI COMPETITIONAL 2023 

 

In scopul cresterii atractivitatii pentru participarea la competitii, imbunatatirii calitatii organizarii si 

desfasurarii competitiilor interne si pentru dezvoltarea tenisului pe intreg teritoriul national, 

atribuirea licentelor de organizare a turneelor in Romania se va face pe baza prezentului regulament 

I. Cererile de licenta pentru organizarea competitiilor de tenis, pot fi facute numai de structurile 

sportive afiliate la Federatia Romana Tenis. 

II. Pentru a fi eligibila sa organizeze o competitie de tenis, o structura sportiva trebuie sa dispuna 

obligatoriu de: 

• baza sportiva proprie (in proprietate ori inchiriata, concesionata sau folosita pe baza de contract 

incheiat cu proprietarul), terenuri cu dimensiuni regulamentare si echipate conform regulilor 

tenisului (bete, chinga, etc); 

• grupuri sanitare cu apa permanenta; 

• vestiare sportivi, baieti si fete separate; 

• birou pentru arbitri dotat corespunzator 

• acces la internet; 

• posibilitatea de racordare a rachetelor in locatia in care se desfasoara competitia; 

III. Licentele pentru organizarea de competitii, se pot acorda pentru o singura grupa de varsta in cazul 

celor din cadrul Circuitului National FRT (categorie A) si pentru maxim 4 grupe de varsta, in cazul 

turneelor de categoria 1-a si a 2-a. 

IV. In aceeasi saptamana, un club nu poate primi decat o singura licenta pentru organizarea unei 

competitii. 

V. Numarul de categorii de varsta la care se organizeaza concursul si marimea tablourilor de concurs, 

trebuie sa fie in acord cu numarul de terenuri folosite, luandu-se in calcul ca pe un teren se pot 

desfasura cel mult 8(opt) meciuri cu sistem de scor normal (doua din trei seturi cu tiebreak si match 

tiebreak in cazul scorului de 1 egal la seturi). Doua meciuri pentru categoria de varsta de 10 ani sunt 

considerate ca fiind echivalente cu un meci cu scor normal. 

VI. Pentru distribuirea uniforma a turneelor in Romania se constituie 8 zone formate din cate 5 sau 6 

judete invecinate, dupa cum urmeaza: 

• zona 1: MUNICIPIUL BUCURESTI SI ILFOV; 

• zona 2: IALOMITA, CONSTANTA, TULCEA, BRAILA, GALATI, VRANCEA; 
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• zona 3: PRAHOVA, BUZAU, CALARASI, DIMBOVITA, GIURGIU; 

• zona 4: TELEORMAN, ARGES, OLT, VILCEA ,GORJ, DOLJ; 

• zona 5: BRASOV, SIBIU, COVASNA, HARGHITA, MURES; 

• zona 6: BACAU, VASLUI , NEAMT, IASI, BOTOSANI, SUCEAVA; 

• zona7:BISTRITA NASAUD,MARAMURES,SATU MARE, SALAJ, CLUJ, BIHOR; 

• zona 8: ARAD, ALBA, HUNEDOARA, TIMIS, CARAS SEVERIN, MEHEDINTI; 

VII. In aceeasi saptamana in care se organizeaza Campionatele Nationale Individuale si pe Echipe, nu 

se pot organiza alte turnee la aceeasi grupa de varsta. 

VIII. In aceeasi saptamana in care se organizeaza Campionatele Nationale Intercluburi pe Echipe de 

Dublu, la aceeasi grupa de varsta se pot organiza turnee numai de categoria a 2-a. 

IX. In aceeasi saptamana in care se organizeaza turnee internationale, la aceeasi grupa de varsta se 

pot organiza turnee numai de categoria 2-a, tinand cont ca distanta dintre turnee sa fie de cel putin 

250 de km. 

X. Circuitul National FRT este alcatuit dintr-un numar fix de turnee stabilit de FRT in fiecare an. In 

aceeasi saptamana in care se organizeaza un turneu de grad A din Circuitul National FRT, se mai 

poate organiza doar un turneu de categoria 1, tinand cont ca distanta dintre turnee sa fie de cel putin 

300 de km. 

XI. In anul 2023, pentru fiecare grupa de varsta intre 12-16 ani, se pot organiza maxim 12 turnee de 

categoria A, cel putin unul in fiecare zona. In situatia in care intr-o zona nu exista interes sau nu 

exista conditii pentru a se desfasura un astfel de turneu, acesta poate fi redistribuit intr-o alta zona 

pe baza evaluarii cererilor de licenta si aplicarii prezentului regulament. In cazul in care nu poate fi 

redistribuit intr-o alta zona, el se va organiza la Centrul National de Tenis si va fi sustinut de Federatia 

Romana de Tenis. 

XII. In aceeasi saptamana nu se pot organiza doua turnee pentru aceeasi grupa de varsta in aceeasi 

localitate. 

XIII. In aceeasi saptamana se pot organiza maxim 2 turnee de categoria 1 pentru fiecare categorie de 

varsta, distanta dintre localitati trebuind sa fie de cel putin 250 de km. 

XIV. In 2023, structurile sportive nu pot organiza mai mult de 3 turnee care nu fac parte din Circuitul 

National si International pe fiecare grupa de varsta in parte. Comisia de Competitii poate aproba 

depasirea acestui numar in situatiile in care considera oportun acest lucru (exemplu: competitii 

organizate in sezonul acoperit, competitii organizate pentru grupele de varsta superioare sau daca in 

zona respectiva nu sunt turnee). 

XV. In anul 2023, in aceeasi saptamana se pot organiza maxim 8 competitii de categoriile 1 si 2. 

XVI. Un turneu se poate organiza in mai multe baze sportive in acelasi timp, numai daca exista un 

arbitru atestat la fiecare locatie. In astfel de situatii, competitia la o grupa de varsta se organizeaza 

obligatoriu intr-o singura locatie si pe aceeasi suprafata de joc. 
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XVII. O competitie poate fi solicitata pe mai multe tipuri de suprafete, cu conditia ca in cererea de 

licenta sa se mentioneze suprafata de joc pentru fiecare grupa de varsta. 

XVIII. Exista 2 saptamani in calendarul sportiv intern in care se permite organizarea de concursuri 

doar pentru proba de dublu (dublu masculin, dublu feminin, dublu mixt) sau pentru turnee in echipa. 

XIX. Dupa terminarea Masters-ului Circuitului National FRT, timp de 4 saptamani se vor organiza doar 

turnee de categoria a 2-a pentru a da posibilitatea jucatorilor sa aiba o perioada de cantonamente si 

de pregatire a noului sezon competitional. 

XX. Anularea unui turneu, dupa ce calendarul a fost publicat si aprobat, cu mai putin de 3 luni de zile 

inainte de desfasurarea acestuia, dar inainte de termenul limita de inscriere se sanctioneaza cu 

amendarea structurii sportive organizatoare cu dublul taxei de licenta. 

XXI. Anularea unui turneu dupa termenul limita de inscriere, se sanctioneaza cu amendarea clubului 

organizator cu triplul taxei de licenta. 

XXII. Dupa publicarea calendarului competitional, se mai pot introduce turnee noi de categoria a 2-a, 

cu conditia ca licenta sa se solicite cu minim 3 luni de zile inainte de prima zi a turneului si cu 

respectarea prezentului regulament. 

XXIII. Cererile de licenta trimise dupa expirarea datei limita stabilita de Federatia Romana de Tenis, 

vor fi taxate in caz de aprobare, cu dublul taxei de licenta. 

XXIV. Orice solicitare de modificare a perioadei de desfasurare a unui turneu deja aprobat in calendar 

presupune o anulare si o introducere a unui turneu nou, cu respectarea prezentului regulament. 

XXV. Cluburile care nu isi achita obligatiile financiare fata de FRT pana la 31 martie a anului 

competitional, nu vor mai putea organiza turneele pentru care au primit licenta dupa aceasta data. 

CRITERII PE BAZA CARORA SE ATRIBUIE LICENTELE 

Calendarul competitional este intocmit de executivul FRT si supus aprobarii Comitetului Director 

dupa verificarea acestuia de catre Comisia de Competitii. 

In vederea includerii in calendarul competitional, vor fi luate in considerare numai Cererile de Licenta 

care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a) sunt semnate, si sunt completate la toate rubricile, inclusiv cele din cuprinsul informatiilor 

referitoare la Protectia datelor cu caracter personal; 

b) respecta conditiile de eligibilitate de la pct. II; 

c) numarul de grupe de varsta la care se organizeaza competitia si marimea tabloului de concurs 

propus, sunt in acord cu numarul de terenuri folosite astfel incat sa permita ca fiecare jucator sa 

poata juca cel putin un meci in fiecare zi. Pentru acest lucru trebuie avut in vedere ca pe un teren se 

pot desfasura cel mult 8 meciuri cu sistem de scor normal (doua din trei seturi cu tiebreak si match 
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tiebreak in cazul scorului de 1 egal la seturi). Doua meciuri pentru categoria de varsta de 10 ani sunt 

considerate ca fiind echivalente cu un meci cu scor normal. 

d) analiza organizarii turneelor din perioada anterioara este satisfacatoare (s-au respectat 

regulamentele, nu au fost probleme in organizare, nu s-au anulat competitii dupa termenul limita de 

inscriere, etc.) 

e) Au completat si trimis formularul de evaluare a bazelor sportive ale cluburilor de tenis 

f) Turneele din cadrul Circuitului National se vor acorda doar in bazele sportive a caror infrastructura 

permite organizarea unui turneu international 

In cazul in care doua sau mai multe structuri sportive doresc sa organizeze o competitie in aceeasi 

perioada si la aceeasi grupa de varsta, la atribuirea licentei vor fi luate in calcul urmatoarele criterii, 

nu neaparat in aceasta ordine: 

- Respectarea termenului de achitare a obligatiilor financiare fata de FRT, pentru anul in curs; 

- Trimiterea in timp a cererii de licenta 

- Numarul de sportivi legitimati cu taxa anuala platita la zi 

- Numarul de sportivi care au participat la cel putin o competitie FRT in anul in care se face solicitarea 

licentei; 

- Organizarea satisfacatoare a competititiei si infrastructura bazei sportive 

- Numarul de turnee tenis10FRT organizate in anul in care se face solicitarea licentei; 

- Numarul, categoria turneelor si saptamana in care acestea au fost organizate 

In scopul evitarii situatiilor in care se trimit solicitari de licenta pentru perioade in care nu se pot 

organiza anumite turnee conform regulilor prezentate mai sus, organizatorii sunt rugati sa consulte 

planificarea competitionala a campionatelor nationale si internationale (aceasta poate suferi 

modificari). Turneele din cadrul Circuitelor Nationale se pot organiza doar in perioadele prevazute in 

aceasta planificare. De asemenea, pentru evitarea situatiilor de a se transmite solicitari de licenta 

pentru aceleasi perioade si la aceleasi grupe de varsta, se recomanda ca intre membrii afiliati FRT din 

aceeasi zona sa existe consultari prealabile. 

Pentru a diminua dificultatile privind delegarea arbitrilor pentru competitiile din calendar conform 

regulamentelor, se recomanda ca fiecare club sa se gandeasca la persoane din cadrul acestuia care 

pot fi inscrise la cursurile de arbitri care se vor organiza. 


