
PROCES VERBAL 

SEDINTA DEPARTAMENT TEHNIC-CONSILIU TEHNIC  

DIN DATA DE 17.03.2014 

 

PARTICIPANTI: Antrenor Federal Costel Curca, director tehnic Gheorghe Vaideanu, 

director Ciprian Savulescu, secretar Anca Badea, din partea Consiliul Tehnic: Daniel Dobre, 

vicepresedintii FRT vicepresedintii FRT Ionut Moldovan si Razvan Itu. 

 

Teme abordate: Activitatea curenta a Departamentului Tehnic, dosarul individual al 

jucatorului, planuri de dezvoltare si planuri de turnee ale sportivilor, Selectia de 12 ani, 

Jocurile Olimpice de Tineret, Tenis 10, Educatie si perfectionare, reprezentare 

departamentala. 

 

 Antrenorii Federali au hotarat crearea dosarului individual pt urmarirea evolutiei 

sportivului urmand ca toate datele referitoare la un sportiv sa fie centralizate in 

respectivul dosar individual 

 

 Sa fie facut pentru sportivul de lot impreuna cu clubul sau cu antrenorul personal un plan 

de dezvoltare corelat cu un plan de turnee asupra carora sa existe recomandarea 

antrenorului federal 

 

 Fiecare sportiv de lot este rugat sa colaboreze cu antrenorul federal in vederea 

definitivarii contractului cu federatia si a planurilor de turnee si de dezvoltare - pana la 31 

martie 2014. 

 

 Cererea catre sportivi (parinti,antrenori) de transmitere a planurilor lor de turnee si 

stabilirea unei zile de comunicare in legatura cu planul de dezvoltare si cel de turnee, va 

fi facuta de catre antrenorul federal – strict pe mail – de realizat pana la 31 martie. 

 

 

 Referitor la Selectia de 12 ani - S-a hotarat pastrarea formatului selectiei cu 16 

participanti (fata de 8 participanti cat s-a propus). S-a hotarat instiintarea preliminara a 

primilor 20 din clasament, urmand ca la data ultimului clasament (2 aprilie 2014) sa fie 

convocati direct cei eligibili pentru participarea la selectie. 

o Argumente pentru 16 participanti:  

o Propunerea pentru 16 participanti a fost facuta initial de catre Colegiul 

Antrenorilor cu anumite ratiuni si in urma unor analize. 



o Cei 16  reprezinta esalonul 1 si 2 si trebuie sa participe toti pentru a da 

posibilitatea  unei baze de selectie cat mai largi. 

o Criteriul principal este contactul cu un numar cat mai mare de sportivi, 

monitorizarea copiilor de calitate si urmarirea dezvoltarii lor. 

o Selectia nu este doar un simplu criteriu de obiectiv 

 

 Principiul de baza pentru acordarea de wild-card-uri la turneele futures trebuie sa fie 

Feed-up –  raportat si la planurile de turnee ale sportivilor. 

 

 Referitor la Jocurile Olimpice  de Tineret– de aflat de la COSR cati tehnicieni vor 

participa la acest obiectiv – 1 sau 2 antrenori urmand ca ulterior sa se stabileasca criteriile 

de desemnare. 

 

 Antrenorii Federali vor solicita CD stabilirea regulii antrenorului oficial la deplasarile 

loturilor, respectiv antrenorul sportivului nr.1 din lot sau antrenor al echipei nationale? 

 

 Departamentul tehnic in baza observatiilor facute in teren solicita CD directia in aceasta 

privinta: daca jucatorii de lot vor primi materiale sportive individual sau prin club sau 

daca se va merge pe ambele variante. 

o Se propune sa se faca un tabel cu sportivii  de lot cu evidentierea cluburilor unde 

se antreneaza efectiv si nu unde sunt doar legitimati (atunci cand este cazul) 

o Va trebui prevazut in contractul cu jucatorii – care urmeaza sa fie prezentat 

 

 La sfarsitul lunii martie, respectiv incepand cu 31 martie 2014 va avea loc o testare din 

punct de vedere medical, fizic si psihologic adresata in principal jucatorii echipelor 

nationale 

 

 Federatia va numi un reprezentant propriu care sa fie in permanenta legatura cu toate 

cluburile din tara, prin aceasta persoana realizandu-se comunicarea intre partea executiva 

a federatiei si cluburile-membrii federatiei 

 

 S-a hotarat reluarea proiectului antrenorilor departamentali cu (re)identificarea  acestora, 

urmand ca in scurt timp sa se stabileasca atributiile acestora si procedura de lucru 

 

 Tenis 10 

o S-a cerut identificarea a cel putin 10 cluburi cu potential pentru a implementa 

scoala de tenis unitara (de la mini tenis prin Tenis 10 pana la 12-14 ani) 

 

 

 



 Educatie si perfectionare 

o S-a prezentat proiectul tematicii Cursului de perfectionare antrenori din data de 25 

si 26 aprilie 2014 – prof. Vaideanu – tematica oficiala va fi anuntata in cel mai 

scurt timp 

 

 S-a propus revitalizarea proiectului – Blogul antrenorului (  de tip “icoach” ) 

 

 


