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CERERE DE LICENŢĂ 2023 

 
Cererea de licenţă pentru anul 2023, însoțită de Acordul pentru ”PROTECŢIA DATELOR CU  

CARACTER PERSONAL”, trebuie trimisă numai pe adresa de e-mail, seniori.superseniori@frt.ro 

 

 

 

1. Denumirea competiţiei: ..................................................................................................... 

Menţiuni: Prima 

ediţie 

Ediţia a  

2. Clubul organizator:  

 

3. Locul de desfăşurare:

  

        4. Gradul de turneu solicitat: 

Denumirea competiţiei în anul anterior 

.................................................... 

 

Perioada în care s-a desfăşurat ................................................ 

Data începerii/terminării:  ...................................................  (săptămana de turneu este în general 

de joi pană duminică, în funcție de gradul de turneu solicitat, conform Regulamentului) 

 
      5. Categorii de participare: bifaţi cu X în căsuţa corespunzătoare.  

NOTĂ: Numărul de categorii de varstă la care se organizează turneul şi mărimea tablourilor de concurs se solicită 

în acord cu numărul de terenuri omologate, luandu-se în calcul faptul că pe un teren se pot desfăşura cel mult 8 

(opt) meciuri/zi. 

  

Categoria de 

joc/varstă 

+30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 

 

+65 +70 +75 +80 

Simplu Masculin - - - - - - - - - - - 

Simplu Feminin - - - - - - - - - - - 

Dublu Masculin - - - - - - - - - - - 

Dublu Feminin - - - - - - - - - - - 

Dublu Mixt - - - - - - - - - - - 

 

În cazul probelor de dublu, dacă numărul de jucători este limitat, organizatorul va trece „+30” (open). 
 

      6. Suprafaţa de joc: .................  Nr. terenuri omologate: .................  Consolări .................  

 
      7. Vestiar sportivi (se completează cu DA sau NU) …..… Birou Arbitri (se completează cu DA sau NU) 

………  

 

      8. Număr de sportivi legitimaţi cu taxa anuală plătită la zi …………..  

 

      9. Număr de sportivi care au participat la cel puţin o competiţie naţională în sezonul actual … 

 

    10. Facilităţi care se asigură participanţilor: 

   Cazare asigurată la un preţ maxim de ..................................................... 

   Masă asigurată la un preţ maxim de ......................................................... 
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Alte menţiuni (alte facilităţi, evenimente sociale organizate, etc.) 

.........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

      11. Valoare premii acordate:………………………………………………………….…….. 

      12. Director de concurs: ........................................................................................................ 

      13. Adresa organizatorilor: .......................................................................................................... 

      14. Persoana de contact 1: ...............................................................Tel fix ....................................... 

Tel mobil ....................................... Fax ....................................... Email: ....................................... 

      15. Persoana de contact 2: ............................................................... Tel fix ....................................... 

Tel mobil ....................................... Fax ....................................... Email ....................................... 

      16. Se va asigura numărul corespunzător de arbitri atestaţi. Se va asigura asistenţă medicală permanentă. Se 

vor respecta toate regulamentele FRT. Cu cel mult 30 de zile înainte de data de start a turneului, se va trimite la 

FRT formularul „INFOCOMP”, pe adresa seniori.superseniori@frt.ro (în CC pe adresa competitii@frt.ro ), în 

care se vor specifica toate detaliile exacte legate de competiţie. 

 

NOTĂ:  1. Toate datele trecute în Cererea de Licenţă vor fi verificate Comisia de Seniori +30 side 

arbitrul competiţiei. În cazul în care acestea nu corespund cu realitatea, clubului îi vor fi ANULATE 

toate licenţele pentru turneele următoare. 

                2. Este obligatorie completarea tuturor spaţiilor libere. Orice anulare a unui turneu, după ce 

calendarul a fost publicat şi aprobat, se sancţionează conform prevederilor din ROTTRS+30 valabil în 

anul competiţional pentru care a fost acordată licenţa.  

                3. Gradul solicitat al turneului va fi aprobat de Comisia de Seniori+30 în funcţie de condiţiile 

de joc (numărul terenurilor de joc, calitatea suprafeţei de joc, prezenţa nocturnei etc), de numărul şi 

poziţia în clasament a jucătorilor prezenţi la ediţia precedentă (turneele aflate la prima ediţie vor intra în 

calendarul competiţional al FRT cu gradul 7), transparenţa în timp real a turneului pe site-ul FRT, 

premiile acordate, nivelul de ospitalitate şi alte facilitati (vestiare, spaţii special amenajate pentru 

spectatori etc). 

                4. În cazul turneelor ce se vor desfăşura pe 2 (două) sau mai multe baze sportive, organizatorul 

va trimite şi acordul scris şi semnat de către proprietarul bazei respective în care se va preciza turneul de 

tenis la care va fi implicat (la Comisia de Seniori+30 alături de Cererea de licenţă).  

              5. Toţi jucătorii participanţi la turneele din calendarul competiţional al FRT vor fi obligatoriu 

legitimaţi FRT, cu viza anuală şi cea medicală la zi 

 

 

 

 

    Semnătura şi ştampila      Data 

       ...........................                                                            .................................... 
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CERERE DE LICENŢĂ 2023  

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Subscrisa Asociaţie Sportivă __________________________________________________ (denumită în 

continuare Asociaţie Sportivă) declar pe proprie raspundere că voi obţine consimţămantul sportivilor 

participanţi privind colectarea, prelucrarea şi transferul datelor personale către FRT.  

FRT se obligă să asigure securitatea datelor transferate, limitand accesul fizic la ele şi totodată 

angajandu-se să nu folosească datele personale decat în scopuri legitime, legale şi/sau de interes public. 

Datele personale ale sportivilor primite de către FRT de la asociaţia sportivă nu vor fi transferate către 

terţi, decat în scopurile stipulate la punctul 2. 

FRT stochează datele primite pe o perioadă de 6 ani. 

Asociaţtia Sportivă se obligă să informeze FRT - Comisia de Seniori+30 pe adresa de email 

office@frt.ro, seniori.superseniori@frt.ro despre orice solicitare/sesizare a persoanelor vizate legată de 

datele personale transferate. 

 

 

 

         Semnătura şi ştampila      Data 

                      ........................... .................................... 
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