Aprobat de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul procesului-verbal nr. 55
din 26 septembrie 2014
_____________
Tauber Marina
Preşedintele FTM

Regulamentul cu privire la arbitrajul competițiilor de tenis
Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare a
arbitrajului competițiilor de tenis, statutul și evidența arbitrilor.
2. Activitatea arbitrilor este condusă de către Colegiul de Arbitri al Asociaţiei Obştești Federaţia de
Tenis din Republica Moldova (denumită în continuare – FTM), care asigură arbitrarea competițiilor
incluse în Calendarul activităților sportive al FTM și a altor competiții la tenis și a cărui activitate
este reglementată în Regulamentul Colegiului de Arbitri al FTM.
3. Arbitrarea competițiilor (internaționale, europene, naționale) în Republica Moldova este înfăptuită
doar de către arbitri, care dețin certificat de arbitru internațional, sau național, sau care nu sunt
certificați, dar sunt numiți de către Colegiul de arbitri al FTM la momentul desfășurării competițiilor.
4. Arbitrarea competițiilor (internaționale, europene, naționale) în Republica Moldova poate fi
înfăptuită doar de către arbitri (arbitru principal, șeful arbitrilor, arbitru de scaun, arbitru de linie,
arbitru supraveghetor), care au primit în scris de la Președintele Colegiului de Arbitri al FTM,
acordul cu privire la dreptul de a desfășura activități de arbitraj pentru competițiile la tenis pe
teritoriul Republicii Moldova. Acordul cu privire la dreptul de a desfășura activități de arbitraj pentru
competițiile la tenis pe teritoriul Republicii Moldova se consemnează în Formularul de aplicare cu
privire la înfăptuirea arbitrării competițiilor la tenis pe teritoriul Republicii Moldova.
5. Pentru înfăptuirea arbitrării competițiilor pe teritoriul Republicii Moldova, arbitru de orice
categorie este obligat să completeze din timp Formularul de aplicare cu privire la înfăptuirea
arbitrării competițiilor la tenis pe teritoriul Republicii Moldova și să o transmită pentru examinare și
aprobare Președintelui Colegiului de Arbitri al FTM. Modelul Formularului de aplicare cu privire la
înfăptuirea arbitrării competițiilor la tenis pe teritoriul Republicii Moldova este aprobat prin prezentul
regulament și se anexează (Anexa nr. 1).
51. După finisarea competiției, arbitrul principal este obligat în maximum 5 zile să depună Raportul
arbitrului principal cu privire la desfășurarea competiției la tenis conform formularului aprobat
potrivit Anexei nr. 2.
(Punctul 51 este inclus în temeiul procesului verbal al Biroului Federal al FTM nr. 2016/4 din
22.11.2016)
Statutul arbitrilor
6. Arbitri după obligațiile funcționale pot avea următoarele calificări:
- arbitri – organizatori (arbitru principal, arbitru adjunct principal, șeful arbitrilor, secretarul arbitrului
principal);

- arbitri care asigură arbitrarea unui meci distinct (arbitru de scaun, arbitru de linie, arbitru
supraveghetor, arbitru de fileu).
7. Arbitri pot deține una sau mai multe calificări (arbitru principal, arbitru de scaun, arbitru de linie).
8. Arbitru – organizator poate fi doar arbitru care a atins vârsta de 18 ani, deținător a unui certificat
internațional sau național de arbitru, sau care a trecut instruirea unui seminar în domeniul arbitrajului,
cursurile practice și interviul, precum și a primit recomandarea conducătorului seminarului sau a
Colegiului de Arbitri al FTM.
9. Arbitru de scaun/ arbitru de linie/ arbitru supraveghetor poate fi doar cetățeanul RM care a atins
vârsta de 12 ani, care a finisat seminarul de arbitraj, cursurile practice și interviul cu privire la
regulile jocului de tenis, precum și a primit un calificativ pozitiv de la conducătorul seminarului sau
de la Colegiul de Arbitri al FTM.
10. Arbitrul are următoarele obligațiuni:
a) să respecte Codul de conduită al arbitrilor;
b) să cunoască și să respecte cu strictețe: Regulile de joc la tenis, Regulamentul cu privire la
competițiile de tenis în RM, alte acte normative relevante adoptate în cadrul FTM;
c) să respecte toate deciziile Colegiului de Arbitri și ale organelor de conducere și control ale FTM;
d) să tindă să avanseze în calificarea de arbitru, să transmită cunoștințele și experiența altor arbitri.
11. Arbitru de tenis are dreptul:
a) să participe în calitate de arbitru, într-o funcție desemnată de către arbitrul principal;
b) să desfășoare seminare, instruiri la indicația Colegiului de Arbitri;
c) să înainteze propunerii și comentarii Colegiului de Arbitri în vederea îmbunătățirii arbitrajului;
d) să înainteze demersuri în vederea anulării sancțiunilor impuse pentru acesta.
12. În cadrul competițiilor arbitrul principal are următoarele atribuții:
a) Să coopereze cu organizatorii competiției și FTM în vederea bunei organizări și desfășurări a
competiției;
b) Să coordoneze activitatea tuturor arbitrilor care asigură arbitrarea unei competiții;
c) Să asigure arbitrarea obiectivă a competițiilor, să monitorizeze respectarea tuturor regulilor de
arbitrare și normelor de conduită și să reprime încălcarea acestora;
d) Să asigure realizarea programului meciurilor la competiții, iar în cazul în care deleagă această
atribuție adjunctului său se efectuează supravegherea propriu-zisă a realizării programului;
e) În cazuri de forţă majoră sau necesitate stringentă să modifice programul meciurilor curent
sau să schimbe ordinea de disputare a meciurilor
f) Să asigure publicarea după finisarea zilei anterioare de joc a programul meciurilor pentru
următoare;
g) Să decidă asupra sistemul de chemare a jucătorilor conform programului meciurilor (pe teren,
„şerpuită” etc.)
h) Să primească solicitarea scrisă de refuz a jucătorului de participare la competiției sau de a juca
în continuare, care s-a înscris anterior la competiției şi care şi-a confirmat participarea (adică

la momentul tragerii la sorți nu a prezentat în formă scrisă refuzul de participare la turneu),
precum și să verifice motivele care au stat la baza refuzului;
i) Să examineze solicitările de modificare a formei jucătorului;
j) Să înștiințeze Colegiul de Arbitri asupra tuturor încălcărilor a Codului de conduită a arbitrilor;
k) Să completeze și să prezinte Raportul cu privire la desfășurarea competiției la tenis, conform
modelului prestabilit și în termenele indicate.
(Lit. k) a punctului 12 este inclusă în temeiul procesului verbal al Biroului Federal al FTM nr.
2016/4 din 22.11.2016)

13. Organizația care desfășoară competiția poartă răspundere pentru siguranța arbitrilor în timpul
desfășurării competiției. Aceasta, de asemenea, trebuie să nu permită intervenția antrenorilor,
reprezentanților echipelor (jucătorilor) și a altor persoane terțe în activitatea de arbitraj, precum și să
stopeze imediat orice intervenție în cazul în care aceasta apare. Organizația care nu va asigura
siguranța arbitrilor la desfășurarea competițiilor, poate fi înlăturată la decizia FTM de la desfășurarea
competițiilor pe o perioadă stabilită de către FTM.
Conferirea categoriilor și titlurilor arbitrilor
14. Conferirea categoriilor și titlurilor arbitrilor se face la recomandarea Colegiului de Arbitri al
FTM.
15. Arbitri pot avea următoarele categorii
- internațională;
- națională;
- locată.
16. Categoriile naționale ale arbitrilor pot fi de două niveluri:
- nivelul 1 (arbitru principal, șeful arbitrilor, arbitru de scaun)
- nivelul 2 (arbitru principal, șeful arbitrilor, arbitru de scaun)
- nivelul 3 (arbitru de scaun).
17. Categoriile locale ale arbitrilor cuprind:
- arbitru de scaun
- arbitru de linie
- arbitru de fileu
18. Rezultatele care trebuie să fie obținute pentru atribuirea fiecărei categorii:
Categorie
Nivel
Calificare
Instruirea care Punctajul
urmează a fi
minim care
urmată
trebuie să fie
obținut la
chestionarul
general

Punctaj minim
care trebuie să
fie
obținut
pentru
calificarea
specifică

Național

Local

1

Arbitru
principal

Curs National

rezultat 80%

1

Șeful arbitrilor

Curs National

rezultat 80%

1

Arbitru de
scaun

Curs National

rezultat 80%

2

Arbitru
principal

Curs National

rezultat 70%

2

Șeful arbitrilor

Curs National

rezultat 70%

2

Arbitru de
scaun

Curs National

rezultat 70%

3

Arbitru de
scaun

Curs National

rezultat 60%

-

Arbitru de
scaun

Curs local
admis

-

Arbitru de linie

Instructaj
specific

-

Arbitru de fileu

rezultat 80%

rezultat 70%

19. Pentru ridicarea nivelului categoriei arbitrilor, aceștia trebuie să înainteze în acest sens o
solicitare către Colegiul de Arbitri al FTM și să anexeze actele de rigoare. Cererea se examinează în
cadrul celei mai apropiat ședințe a Colegiului de Arbitri al FTM, iar în cazul în care arbitrilor li se
atribuie o categorie nouă se emite o decizie de atribuire a noii categorii. Modelul deciziei de atribuire
a noii categorii se aprobă prin prezentul regulament și se anexează (Anexa nr. 3).
Evidența activității arbitrilor
20. Evidența arbitrilor este efectuată de către Colegiul de Arbitri al FTM. Datele arbitrilor sunt
păstrate în bazele de date ale FTM.
21. Fiecare arbitru recunoscut de către FTM este înmatriculat în cartela de înregistrarea a acestuia.
Participarea arbitrului la competiții se înmatriculează de către Colegiul de Arbitri al FTM în cartelele
de înregistrare a arbitrilor.
22. Categoria arbitrului se înmatriculează în cartela de înregistrare a acestuia. În cazul obținerii unei
categorii noi, înscrierile corespunzătoare se înmatriculează în cartela de înregistrare a acestuia.
23. Pentru confirmarea anuală a categoriei sale și prelungirea dreptului de activitate în domeniul dat,
arbitri sunt obligați să întrunească criteriile stabilite de către Colegiul de Arbitri al FTM și să
arbitreze anual numărul minim de competiții indicat de către același organ și anual să treacă
atestarea. După trecerea atestării Colegiul de Arbitri al FTM înmatriculează datele în cartelele de
înregistrare a arbitrilor.

Beneficii, facilități și sancțiuni
24. Pentru desfășurarea unui arbitraj activ și impecabil, arbitri pot să se bucure de următoarele
beneficii:
- să fie decorați cu diplome, suvenire de amintire din numele organizației care desfășoară competiția;
- să fie incluși în componența celor mai buni arbitri la tenis în RM la finele anului;
- să fie decorați cu diplome, premii și cadouri din numele FTM.
25.Beneficiile acordate arbitrilor sunt înmatriculate în cartelele de înregistrare ale acestora.
26. Petru îndeplinirea nesatisfăcătoare a obligațiunilor de arbitru sau pentru nerespectarea Codului
deontologic al arbitrilor, acestora le pot fi aplicate următoarele sancțiuni:
- atenționarea;
- avertizarea;
- înlăturarea de la arbitrarea competiției;
- suspendarea pe un termen determinat.
27. Încălcările arbitrilor sunt examinate de către Colegiul de Arbitri al FTM.
28. Toate sancțiunile cu excepția atenționării se înscriu în cartelele de înregistrare ale arbitrilor.
29. La conferirea unei categorii arbitrilor la tenis de către FTM, arbitrilor li se eliberează legitimații și
insigne corespunzătoare.
30. FTM în temeiul solicitării și cartelei foto a arbitrului care a pierdut legitimația are dreptul să
elibereze un duplicat al legitimației pentru acesta.
Remunerarea activității arbitrilor și echipamentul acestora
31. Activitatea arbitrilor care participă la competiții se efectuează conform taxelor, care nu pot fi mai
mici decât cele stabilite de către Colegiul de Arbitri al FTM. În caz de excepție, remunerarea
arbitrilor poate fi stabilită conform acordului direct dintre organizatorii competițiilor și Colegiul de
Arbitri al FTM. Totodată, arbitrarea poate fi efectuată pe bază de voluntariat.
32. La competițiile internaționale, Campionatul RM, arbitrilor li se asigură echipament gratis în
conformitate cu normele stabilite de către FTM. La arbitrarea competițiilor internaționale și a
Campionatului RM, arbitri sunt obligați să poarte formele, modelul cărora este stabilit de către FTM.
Dispoziţii finale
33. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării.
34. Modificările la prezentul regulament se aprobă de către Biroul Federal al FTM.
35. 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 arbitrajul competițiilor de tenis,
aprobat în redacție nouă de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei nr. 55 din 26 septembrie 2014

Formularului de aplicare cu privire la înfăptuirea arbitrării competițiilor la tenis
pe teritoriul Republicii Moldova
Titlurile formularului

Mențiuni

Datele specifice

Denumirea competiție
Categoria competiției
Locul desfășurării
competiției
Perioada desfășurării
competiției
Organizatorii competiției/
Directorul turneului
Brigada de arbitri
Numărul de corturi pe care
se desfășoară competiția
Date adiționale (la
dorință)
1 În conformitate cu datele menționate, subsemnatul _________________________________________________,
(numele prenumele)
arbitru, solicită acordul Președintelui Colegiului de Arbitri al FTM de a înfăptui arbitrarea pentru turneul menționat.
2. Arbitrul prin semnarea prezentului formular își exprimă acordul ca datele lui personale să fie procesate de către FTM.
3. Arbitrul este în drept și se obligă să–şi îndeplinească funcţiile şi să poarte răspundere în conformitate cu Regulamentul
cu privire la arbitrajul competițiilor la tenis și alte acte normative ale FTM.
4. După finisarea competiției, arbitrul se obligă să prezinte Colegiului de Arbitri al FTM, la sediul FTM Raportul cu
privire la desfășurarea arbitrajului competițiilor la tenis pe teritoriul Republicii Moldova pentru competiția la care a fost
desemnat.

Numele Prenumele

Domiciliu E-mail,
Telefon de contact

Data

Semnătura

Mențiunile Președintelui Colegiului de Arbitri al FTM privind acordul cu privire la dreptul de a
desfășura activități de arbitraj pentru competițiile la tenis pe teritoriul Republicii Moldova

Numele Prenumele:

Data:

Semnătura:

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la arbitrajul competițiilor de tenis,
(aprobat în redacție nouă de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei nr. 55 din 26 septembrie 2014)
aprobată în baza procesului-verbal al Biroului Federal al FTM nr. 2016/4 din 22.11.2016

Raportul cu privire la desfășurarea competiției la tenis
Data elaborării: _________________________
Data prezentării: _________________________
Denumirea competiției

Perioada desfășurării

Arbitrul Principal al competiției

Directorul turneului/Organizatorii turneului

Locul desfășurării
Localitatea

Denumirea complexului sportiv

Adresa

Informație de
contact

Caracteristicile turneului
Categoria turneului

Numărul total de participanți

Numărul
terenurilor de tenis

Tipul suprafeței
terenului de tenis

Teren deschis
sau acoperit

Categoriile
de vârstă
participante

gen

Seniori/
senioare

M

Numărul jucătorilor
La simplu

La dublu

La dublu mixt

F
Până la 18
ani

M
F

Până la 16
ani

M
F

Până la 14
ani

M
F

Până la 12
ani

M
F

Green court

M
F

Numărul meciurilor de facto
La simplu
La dublu

Mingi
Compania/marca producătoare

Lista arbitrilor care au arbitrat
1.
2.
3.
4.
5.

La dublu mix

Numărul mingilor utilizate

Total

Asigurarea informativ-tehnică a competiției

Evaluarea turneului cu privire la calitatea organizării competiției

Deservirea medicală a competiției (concluzia medicului principal se anexează)
Numele, Prenumele Medicului
Principal

Locul de muncă/locul activității
de bază

Numele,
Prenumele
jucătorului

Cazul medical

Categoria
de vârstă

Înainte de
meci

În timpul
meciului

Specialitatea

După meci

Diagnostic
preventiv
(traumatis
m/ boală)

Admiterea
jucătorului
la
competiție

Statistica solicitărilor de participarea care nu au fost realizate
Numărul jucătorilor care
nu s-au prezentat

Numărul jucătorilor care au
refuzat să participe

Numărul jucătorilor care au fost
descalificați

Încălcările constatate (din partea jucătorilor sau arbitrilor)

* În cazul în care sunt înaintate opinii separate, comentarii sau plângeri din partea jucătorilor,
arbitrilor sau oricărei părți interesat acestea se anexează.
Numele, Prenumele, funcția și semnătura

Informația de contact:
Tel.:
e-mail.:
Domiciliu:

