Anexă
la Ordinul Marinei Tauber, Preşedintele FTM nr. AN/6 din 20.11.2014
Model aprobat în temeiul Regulamentul ui cu privire la Echipele Selecţionatei Naţionale la Tenis din 14 noiembrie 2013,
aprobat în redacţie nouă de către Biroului Federal al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei nr. 57/3 din 7 noiembrie 2014

Angajamentul jucătorului
Echipei Selecţionatei Naţionale la Tenis
Eu, subsemnatul (Numele/Prenumele), în calitate de membru al Echipei Selecţionatei Naţionale
la Tenis (denumită în continuare ENST) selectat de către Asociaţia Obştească Federaţia de
Tenis din Republica Moldova (denumită în continuare FTM) pentru a reprezenta echipa
Republicii Moldova la turneul/turneele (denumirea) mă oblig:
să reprezint ţara mea, Republica Moldova, la turneele pentru care am fost selectat;
să respect programa anuală de antrenamente şi turnee, planificată de către FTM pentru
pregătirea ESNT necesare prestaţiei la competiţii, şi nici într-un caz să nu-l schimbe fără
preavizul FTM;
să manifest spiritul de luptător şi dorinţa de a câştiga, atât în timpul antrenamentelor cât şi
în timpul competiţiilor, precum şi să pună toată diligenţa în vederea bunei reprezentări a
Republicii Moldova;
să am un comportament adecvat şi etic pe cort şi înafara acestuia;
să respect legislaţia Republicii Moldova şi a statului gazdă, precum şi actele normative şi
regulile stabilite de către FTM;
să respect persoanele implicate în joc: căpitanul şi membrii echipei mele, antrenorii,
arbitrii, organizatorii, reprezentanţii FTM, alţi jucători;
să duc un mod de viaţă sănătos şi să respect cu stricteţe regulile anti-drog şi anti-doping;
să nu aduc atingere imaginii FTM şi/sau sponsorilor FTM, să vorbesc pozitiv despre
FTM şi despre sponsorii FTM în timpul discuţiei cu reprezentanţi mas-media;
să nu aduc atingere imaginii, onoarei şi demnităţii căpitanul ESNT, să manifest un
comportament respectuos faţă de acesta şi să îndeplinesc absolute toate indicaţiile
acestuia date în timpul antrenamentelor, deplasării şi în timpul competiţiilor, precum şi în
alte momente dar care sunt legate de antrenamente şi competiţii;
să port în timpul competiţiilor oficiale, cantonamentelor şi conferinţelor de presă
organizate de către FTM sau în legătură cu ESNT, în mod obligatoriu forma (tricouri,
jachete, pantaloni etc.) cu logourile şi inscripţiile FTM şi/sau a sponsorilor FTM oferită şi
stabilită de către FTM;
să comunic, neîntârziat, FTM orice modificare survenită în datele mele de identificare sau
a circumstanţelor relevante pentru calitatea mea de membru în cadrul ESNT;
să mă deplasez (plecare/sosire) până la locul de desfăşurare a competiţie şi înapoi în RM
în forma sportivă oferită de către FTM pentru participarea la competiţie, precum şi să am
cu mine (în bagajul de mână) tot ce îmi trebuie pentru a intra pe teren şi pentru a juca la
competiţie/antrenamente (rachete, adidaşi, formă de schimb şi altele);
să respecte normele generale ale federaţiei de tenis europene (Tennis Europe) sau
internaţionale (ITF), în funcţie de turneul la care participă;
să comunic şi să întreprind toate măsurile ca reprezentatul şi/sau însoţitorul (inclusiv
părintele) meu în cazul în care mă va însoţi la turneu sau cantonament să nu intervină în

activitatea căpitanului naţional al ESNT şi în procesul antrenamentelor, să aibă un
comportament respectuos faţă de toţi participanţii la turneu. Reprezentatul şi/sau
însoţitorul este obligat cu stricteţe să respecte comportamentul prescris, iar în cazul
nerespectării acestui punct jucătorul poate fi exclus din componenţa ESNT.
Prin prezentul Angajament declar cu toată răspunderea pentru ce şi mă semnez că am luat
cunoştinţă cu toate punctele şi actele normative ale FTM cu privire la ESNT, le înţeleg şi mă
oblig să respect toate obligaţiunile imputabile jucătorului ESNT, precum şi că conştientizez
faptul că în cazul în care voi încălca unul din punctele specificate şi normele cu privire la
ESNT, voi pierde prioritatea ce mi s-a acordat de către FTM şi voi fi exclus din componenţa
ESNT.
Totodată, prin prezenta confirm faptul că la decizia Preşedintelui FTM sau după necesitate poate
fi semnat şi un contract cu privire la îndeplinirea angajamentelor jucătorului ESNT.
De asemenea, semnatarii acestui angajament, îşi exprimă consimţământul ca datele lor personale
să fie procesate de către FTM.
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