Aprobat în redacţie nouă de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei nr. 59/1 din 5 decembrie 2014
_____________
Tauber Marina
Preşedintele FTM

Aprobat în conformitate cu decizia
Biroului Federal al FTM din 31.10.2013

Regulamentul cu privire la Echipa Naţională la Tenis
Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament determină cadrul juridic, organizatoric şi funcţional de reglementare a procedurii
de numire a jucătorilor şi căpitanului naţional (antrenorului/însoţitorului) de către Asociaţia Obştească
Federaţia de Tenis din Republica Moldova (denumită în continuare – FTM) în Echipele Naţionale la
Tenis (denumite în continuare – ENT), precum şi statutul membrilor ENT.
2. Echipa Naţională la Tenis este echipa participantă la turneele individuale europene sau turneele
internaţionale, care nu reprezintă competiţii oficiale, la care sunt înscrise Echipele Selecţionate
Naţionale la Tenis .
3. Componenţa ENT este constituită conform formatului: 2 băieţi + 2 fete + căpitanul naţional (în cazul
turneelor Tennis Europe) dar nu este obligatorie. Componenţa ENT poate fi constituită dintr-un format
cuantific mai mic, dar nicidecum mai mare.
Procedura de desemnare şi statutul membrilor ENT
4. Numirea membrilor ENT cu scopul de a notifica organizatorii turneelor sus-numite este efectuată de
către FTM.
5. Jucătorii şi căpitanul naţional, ce pretind a fi membri ai ENT, trebuie în mod obligatoriu să prezinte
informaţia despre participarea la competiţie, la FTM, în ultima zi de înscriere la turneul dat şi nu mai
târziu, în caz contrar FTM îşi rezervă dreptul de a nu satisface solicitarea acestora. Jucătorii ce pretind a
fi membri ai ENT trebuie să indice în solicitarea de desemnarea în componenţa ENT şi persoana care în
calitate de reprezentant al său pretinde la rolul de căpitan naţional.
6. Procedura de desemnare a membrilor ENT la turneele seriei Tennis Europe se efectuează de către
FTM conform regulilor Tennis Europe în termen de 2 zile (miercuri, joi), ce urmează după ultima zi de
înscriere la turneu (Entry Deadline) şi nu mai târziu.
7. Pot fi membri jucători ai ENT doar sportivii licenţiaţi „Profesionist”. Jucătorii ce pretind la privilegiile
de care dispun membrii ENT din partea organizatorilor turneului dat sunt desemnaţi de către FTM în
baza Clasamentului Naţional Unic Combinat la Tenis pentru fete şi băieţi separat.. În cazuri de excepţie,
FTM poate utiliza un alt criteriu pentru desemnarea membrilor ENT. În cazul în care la calitatea de
jucător în cadrul ENT pretind mai mulţi pretendenţi decât numărul maxim limită posibil, desemnarea va
avea loc în conformitatea cu poziţia ocupată în Clasamentul Naţional Unic Combinat la Tenis, începând
cu jucătorul care ocupă cea mai înaltă poziţie dintre toţi pretendenţii şi continuând, după necesitate, în
funcţie de cuantumul numeric al ENT, cu jucătorii care în ordine consecutivă în descreştere ocupă
următoarea poziţie mai înaltă dintre toţi pretendenţii. În cazul în care sportivii ocupă aceiaşi poziţii în
Clasamentul Naţional Unic Combinat, iar cuantumul numeric al ENT nu permite desemnarea tuturor
jucătorilor, drept criteriu de selectare va fi utilizată cea mai înaltă dintre poziţiile din clasamentul
european sau internaţional în funcţie de turneul la care vor participa jucătorii, ocupate de către jucătorilor
pretendenţi de a accede în ENT.

8. Căpitanul naţional este reprezentantul naţional al ENT desemnat de către FTM şi poate fi un antrenor
sau însoţitor. Însoţitorul poate fi părintele unui sportiv sau o altă persoană care îl reprezintă.
9. În cazul în care antrenorul şi însoţitorul pretind la funcţia de căpitan naţional, va fi desemnat în mod
preferinţial antrenorul, chiar dacă însoţitorul ce pretinde la rolul de căpitan naţional al ENT este
părintele/reprezentantul sportivului ce se plasează pe cea mai înaltă poziţie în Clasamentul Naţional Unic
Combinat la Tenis dintre poziţiile tuturor sportivilor pretendenţi a fi membri în cadrul ENT.
10. Desemnarea în calitate de căpitan naţional a unui reprezentant dintre antrenorii ce pretind la
privilegiile de care dispun membrii ENT oferite de către organizatorii competiţiei europene sau
internaţionale, se efectuează de către FTM în baza poziţiei sportivului din cadrul Clasamentului Naţional
Unic Combinat la Tenis, ce se antrenează la acei antrenori. Pot fi desemnaţi în calitate de căpitani
naţionali doar antrenorii licenţiaţi, cu excepţia cazurilor când FTM decide altfel. Din mai mulţi antrenori,
se va selecta antrenorul, a cărui elev se situează pe cea mai înaltă poziţie în Clasamentul Naţional Unic
Combinat la Tenis dintre toate poziţiile ocupate de către jucătorii pretendenţi a accede în ENT. În cazul
în care sportivii ocupă aceiaşi poziţii în Clasamentul Naţional Unic Combinat, drept criteriu de selectare
va fi utilizat cea mai înaltă poziţia dintre toate poziţiile ocupate de jucătorii pretendenţi în clasamentul
european sau internaţional, în funcţie de turneul la care se solicită participarea.
11. În cazul în care rolul de căpitan naţional este solicitat doar de către un singur pretendent cu statut de
însoţitor (părinte sau un alt reprezentant), FTM desemnează acest candidat pentru rolul de căpitan
naţional doar în cazul în care jucătorul a cărui însoţitor pretinde la rolul de căpitan naţional este licenţiat.
12. În cazul în care mai mulţi însoţitori pretind la rolul de căpitan naţional, FTM va desemna însoţitorul
sportivului care ocupă cea mai înaltă poziţie în Clasamentul Naţional Unic Combinat la Tenis dintre toate
poziţiile sportivilor pretendenţi a accede în componenţa ENT . În cazul în care sportivii ocupă aceiaşi
poziţii în Clasamentul Naţional Unic Combinat, drept criteriu de selectare va fi utilizat cea mai înaltă
poziţie dintre toate poziţiile ocupate de jucătorii pretendenţi a accede în ENT în clasamentul european
sau internaţional, în funcţie de turneul la care se solicită participarea.
13. Procedura de desemnare a căpitanului naţional (antrenorului/însoţitorului) la turneele seriei ITF se
efectuează de către FTM, în conformitate cu termenele, prescrise în regulamentul (factsheet-ul) turneului.
14. Antrenorii şi persoanele însoţitoare, care doresc sa reprezinte sportivul la un turneu ITF Junior
Circuit, în scopul de a primi ospitalitate trebuie, în conformitate cu cerinţele impuse de ITF, să se
înregistreze şi să obţină număr de înregistrare individual - Player Support Team ID. În lipsa acestui
număr, antrenorii şi persoanele însoţitoare nu pot pretinde a fi desemnaţi în calitate de căpitan naţional al
ENT, în conformitate cu cerinţele ITF.
15. Căpitanul naţional (antrenorul/însoţitorul) desemnat în conformitate cu acest Regulament este obligat
să semneze contractul de îndeplinire a obligaţiilor căpitanului naţional, cu 2 zile înainte ca ENT să plece
la competiţie. Modelul contractul de îndeplinire a obligaţiunilor căpitanului naţional este prevăzut în
anexa nr. 1. După necesitate, Preşedintele FTM poate să-l modifice, incluzând clauze noi.
16. În cazul în care există condiţii speciale din partea organizatorilor privind criteriile şi procedura de
desemnare a membrilor (jucătorilor şi căpitanului naţional) ENT, acestea urmează a fi întrunite de către
solicitanţii desemnării în ENT.
17. În cazul în care jucătorii, părinţii, însoţitorii sau antrenorii nu respectă procedura prescrisă de
prezentul regulament, FTM poate refuza satisfacerea solicitării acestora în vederea desemnării în ENT.
18. Obligaţiile căpitanului naţional (antrenorului/însoţitorului):

a) Căpitanul naţional este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor ENT rezultatele tragerii la
sorţ;
b) Căpitanul naţional este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor ENT orarul zilnic al
meciurilor;
c) Căpitanul naţional este obligat să urmărească orarul antrenamentelor şi să includă jucătorii ENT
în programul de antrenamente a turneului;
d) Căpitanul naţional este obligat să fie prezent la turneu până în ziua retragerii de la competiţie a
ultimului jucător din Republica Moldova;
e) La întoarcere în Republica Moldova, căpitanul naţional este obligat să prezinte la sediul FTM
rezultatele participării jucătorilor din Republica Moldova la turneul dat şi decizia organizatorilor
turneului despre sancţiunile disciplinare a jucătorilor din Republica Moldova, în cazul acestea au
fost aplicate.
19. Prerogativele căpitanului naţional (antrenorului/însoţitorului):
a) După desemnarea căpitanului şi sosirea acestuia la turneul european sau internaţional acesta este
în drept şi trebuie să stabilească legături cu organizatorii turneului dat, precum şi cu toţi
participanţii din Republica Moldova şi reprezentanţi acestora (antrenori, părinţi) şi să le aducă la
cunoştinţă prerogativele ce le deţine;
b) Pe toată perioada turneului, căpitanul naţional reprezintă interesele jucătorilor din Republica
Moldova în relaţiile cu persoanele oficiale ale turneului privind organizarea şi desfăşurarea
acestuia (hrana, cazarea, transport, antrenamente, cereri de participare la proba de dublu,
programe culturale, respectarea normelor de conduită etc.).
20. În caz de neîndeplinire sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de căpitan naţional, prevăzute
de Contractul de îndeplinire a obligaţiilor căpitanului naţional şi a regulamentului dat, prin decizia FTM,
persoana dată nu va mai fi desemnată în calitate de căpitan naţional al ENT la turneele internaţionale
TE/ITF ce au loc în străinătate, pe o perioadă de până la 12 luni.
21. Obligaţiunile jucătorilor, membri ai ENT:
a) Să pună toată diligenţa în vederea bunei reprezentări a Republicii Moldova;
b) Să conlucreze cu căpitanul naţional pentru a se asigura buna participare a ENT;
c) Să nu aducă atingere reputaţiei FTM;
d) Să respecte legislaţia Republicii Moldova şi a statului gazdă, precum şi actele normative ale FTM;
e) Să respecte normele prevăzute în regulamentul (factsheet-ul) turneului;
f) Să respecte normele generale ale federaţiei de tenis europene (Tennis Europe) sau internaţionale
(ITF), în funcţie de turneul la care participă;
g) Să respecte normele anti-doping.
Dispoziţii finale
22. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării.
23. În cazul în care există discrepanţe între varianta limbii de stat a regulamentului şi variantele în alte
limbi se vor aplica prevederile regulamentului din varianta limbii de stat.

Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la Echipa Naţională la Tenis,
aprobat în redacţie nouă de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei nr. 59/1 din 5 decembrie 2014

Contract de îndeplinire a obligaţiilor căpitanului naţional
1. Asociaţia Obştească Federaţia de Tenis din Republica Moldova (denumită în continuare FTM)
încredinţează_______________________________________ IDNO___________________,
(numele, prenumele, patronimicul)

să reprezinte interesele jucătorilor din Republica Moldova, în calitate de căpitan naţional, la turneul
internaţional TE/ITF, denumit: __________________________________________________________
(se subliniază după caz)
(denumirea turneului, ţara, oraşul, termenul)
____________________________________________________________________________________
şi să îndeplinească atribuţiile în conformitate cu statutul de căpitan naţional (antrenor/însoţitor) ce rezultă
din Regulamentul cu privire la Echipa Naţională la Tenis.
2. Căpitanul naţional prin semnarea prezentului contract îşi exprimă acordul ca datele lui personale să fie
procesate de către FTM.
3. Căpitanul naţional este în drept şi se obligă să–şi îndeplinească funcţiile şi să poarte răspundere în
conformitate cu Regulamentul cu privire la Echipele Naţionale la Tenis.
4. La întoarcere în RM căpitanul naţional se obligă să prezinte la sediul FTM rezultatele participării
jucătorilor din Republica Moldova la turneu şi decizia organizatorilor turneului despre sancţiunile
disciplinare a jucătorilor din Moldova în cazul dacă aceştia au fost sancţionaţi.

Reprezentantul FTM
__________________________
(numele, prenumele)
_______________________________
(semnătura)
_______________________________
(data)

Căpitanul Naţional al ENT
__________________________
(numele, prenumele)
____________________________________________
(domiciliu)
_______________________________
(semnătura)
_______________________________
(data)
/_______________________/
Telefonul de contact

