Aprobat de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul procesului-verbal din 07 decembrie 2017
_____________
Organ Elena
Preşedintele FTM

Regulamentul cu privire la licenţierea jucătorilor pentru anul 2018

Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare a
procedurii de licenţiere a jucătorilor, stabileşte tipurile de licenţiere şi taxele percepute în procesul de
licenţiere.
2. Licenţierea jucătorului se efectuează de către Asociaţia Obştească Federaţia de Tenis din
Republica Moldova (denumită în continuare – FTM) în baza criteriilor stabilite de prezentul
regulament, la decizia Preşedintelui FTM pentru un termen de 1 an calendaristic, indiferent de
momentul licenţierii.
3. Licenţierea jucătorilor este de 3 tipuri: „Profesionist”, „Amator” şi „Tennis 10’s”. Un jucător poate
beneficia de un singur tip de licenţiere.
Statutul licenţierii
4. Licenţierea jucătorului „Profesionist” oferă următoarele drepturi jucătorului care este licenţiat:
a) Să i se atribuie un număr de înregistrare a jucătorului;
b) Să beneficieze de legitimaţie din plastic a jucătorului licenţiat eliberată de FTM;
c) Să participe în competiţiile de selectare, organizate de către FTM fără achitarea taxei de
participare;
d) Să participe la turnee naţionale organizate de către FTM, achitând doar 85% din taxa de
participare;
e) Să fie inclus jucătorul, precum şi să fie incluse, lunar, datele de la competiţiile naţionale,
europene şi internaţionale în clasamentul naţional unic combinat al RM la tenis, la prezentarea
informaţiilor şi actelor complete în acest sens;
f) Să beneficieze de oportunitatea de a reprezenta Republica Moldova la competiţiile oficiale
europene şi internaţionale în componenţa Echipei Selecţionatei Naţionale la tenis;
g) Să participe la întruniri, seminare şi alte evenimente sportive organizate de FTM atât în mod
independent, cât şi sub egida Federaţiei Europene de Tenis şi Federaţiei Internaţionale de
Tenis;
h) Să utilizeze suportul FTM, la solicitare, în cadrul aplicării la competiţiile europene şi
internaţionale în componenţa echipelor naţionale de tenis (pentru a beneficia de privilegiile
conferite în cadrul competiţiilor europene şi internaţionale jucătorilor oficial nominalizaţi),
precum şi la soluţionarea problemelor survenite în legătură cu activitatea sportivă a
jucătorului;

i)

Să utilizeze suportul administrativ şi documentar al FTM, inclusiv în obţinerea vizelor pentru
participarea la evenimente în străinătate, precum şi în toate chestiunile ce ţin de activitatea
sportivă a jucătorului, în limitele legislaţiei în vigoare şi în limitele posibilităţilor şi
termenelor stabilite de către FTM.

5. Licenţierea jucătorului „Amator” oferă următoarele drepturi jucătorului licenţiat:
a) Să fie inclus jucătorul, precum şi să fie incluse lunar, datele doar de la competiţiile naţionale în
clasamentul naţional unic combinat al RM la tenis, la prezentarea informaţiilor şi actelor
complete în acest sens.
b) Să utilizeze serviciile FTM în pregătirea certificatelor pentru instituţiile de învăţământ în cazul
participării la competiţiile naţionale.
6. Licenţierea jucătorului „Tennis 10’s” oferă jucătorului care este licenţiat aceleaşi drepturi ca şi
licenţierea jucătorului „Amator”. Prevederile speciale cu privire la statutul şi beneficiile licenţierii
jucătorului „Tennis 10’s” sunt stabilite prin regulament separat.
7. FTM este în drept să refuze prestarea oricăror servicii şi acordarea oricărui suport solicitate de
către sportivii care nu sunt licenţiaţi.
8. Sportivul care nu este licenţiat ca jucător „Profesionist” nu va primi confirmarea din partea FTM
pentru participarea la competiţiile europene şi internaţionale.
9. Sportivul care nu este licenţiat ca jucător „Profesionist” nu poate fi inclus în componenţa echipelor
naţionale de tenis pentru a reprezenta ţara la competiţiile europene şi internaţionale oficiale.
10. Membrul echipei selecţionatei naţionale de tenis poate fi doar jucătorul licenţiat „Profesionist”. În
cazul în care la momentul desfăşurării competiţiei preliminare jucătorul are statut de jucător licenţiat
„Amator” sau nu este licenţiat, acesta nu are dreptul de a pretinde la calitatea de membru a echipei
selecţionate naţionale de tenis, astfel încât dacă jucătorul licenţiat „Amator” sau jucătorul care nu este
licenţiat a ocupat un loc echivalent cu cel al pretendentului în echipă, ca candidat la calitatea de
membru al echipei selecţionate naţionale de tenis este considerat următorul jucător din listă. În
acelaşi timp, înainte de competiţie (până în ultima zi de depunere a cererii) jucătorul licenţiat
„Amator” sau jucătorul care nu este licenţiat poate să-şi mărească categoria licenţierii până la
„Profesionist” sau să se licenţieze ca jucător „Profesionist” prin achitarea taxei corespunzătoare şi
prezentarea actelor de rigoare, astfel participând pe deplin la selecţie şi va pretinde la calitatea de
membru în echipa selecționatei naţionale la tenis.
11. Jucătorul licenţiat „Profesionist” şi „Amator” pe parcursul anului calendaristic (ianuarie decembrie) este obligat să participe cel puţin la următoarele 4 turnee naţionale:
 Cupa de Iarnă a RM;
 Campionatul RM;
 Masters RM;
 Oricare turneu naţional.

12. În cazul în care jucătorul licenţiat a suferit traume, sau au intervenit circumstanţe obiective care
fac imposibilă participarea jucătorului la turneele nominalizate în pct. 11, aceste turnee pot fi
înlocuite cu alte turnee, cu aprobarea prealabilă de către Biroul Federal al FTM. La apariţia unor
astfel de situaţii, jucătorul trebuie să depună la Consiliul de Antrenori al FTM o solicitare în scris cu
privire la înlocuirea turneelor, cu indicarea motivelor care stau la baza acestei solicitări. Decizia de
recomandare a Consiliului de Antrenori al FTM cu privire la înlocuirea turneelor va fi înaintată
Biroului Federal al FTM, care va lua decizia finală cu privire la înlocuirea turneelor. În cazul
încălcării acestor prevederi, FTM are dreptul să anuleze licenţierea jucătorului şi să-i interzică să se
licenţieze pe o perioadă de 1 an calendaristic.
13. În cazul în care un jucător încalcă dispoziţiile de bază ale Statutului FTM, prezentului
Regulament, precum şi ale altor acte ale FTM ce reglementează statutul jucătorului FTM, în baza
deciziei Biroului Federal al FTM în consultanţă cu organele şi subdiviziunile interne de resort ale
FTM, FTM are dreptul să anuleze licenţierea jucătorului cu interdicţia de a putea fi licenţiat pe o
perioadă de un an calendaristic.

Procedura de licenţiere a jucătorului
14. Licenţierea jucătorilor poate fi solicitată doar de cluburile-membri ale FTM în baza Formularului
de aplicare a jucătorului solicitant al licenţierii.
15. Jucătorul solicitant al licenţierii trebuie să fie membru al clubului-membru al FTM, sau să aibă
încheiat un acord de reprezentare a intereselor sale de către clubul-membru al FTM, fără obligaţia de
schimbare a clubului în care se desfăşoară procesul de antrenare de bază, club-membru care va
perfecta dosarul pentru licenţierea primului.
16. Cluburile – membri care solicită licenţierea jucătorilor urmează să depună pentru fiecare jucător
solicitant al licenţierii, la sediul FTM, un dosar care să conţină următoarele documente:
a) Cererea clubului-membru cu privire la licenţierea jucătorului;
b) Copia ordinului de plată cu privire la achitarea de către clubul – membru a taxei de licenţiere
pentru jucător;
c) Formularul de aplicare cu privire la licenţierea jucătorului, completat şi semnat de către
jucător sau reprezentantul legal al acestuia. Modelul Formularul de aplicare este aprobat de
către Preşedintele FTM şi poate fi găsit la sediul FTM sau pe site-ul FTM;
d) Copia certificatului de naştere, sau a buletinului de identitate, sau a paşaportului jucătorului;
e) Certificatul cu privire la examenul medical, eliberat în ultima jumătate de an, de către o
instituţie medicală de profil sportiv sau o instituţiei medicală cu care FTM are încheiat un
contract în acest sens;
f) Fotografia jucătorului, de dimensiunea 3x4 în original şi în versiune electronică expediată pe
adresa electronică a FTM: info@ftm.md.
17. Licenţierea poate fi efectuată pentru jucătorii care fac parte din clasamentul naţional unic
combinat al RM la tenis începând cu categoria de vârstă „copii până la 12 ani” precum şi pentru

jucătorii categoriei de vârstă „copii până la 10 ani”, şi conferă dreptul de a participa în alte categorii
de vârstă mai mari, în conformitate cu regulamentele relevante ale FTM.
18. După finisarea procedurii de licenţiere a jucătorului „Profesionist”, acestuia i se eliberează
legitimaţie. Deţinătorul legitimaţii este membru afiliat al FTM şi are dreptul de a activa ca
reprezentant autorizat la toate evenimentele petrecute sub egida FTM. Legitimaţia poate fi utilizată
conform prevederilor regulamentului de licenţiere a FTM . Legitimaţia se eliberează pe un termen de
3 ani. Valabilitatea legitimaţiei după primul an calendaristic în care a fost făcută este reconfirmată
anual prin licenţierea deţinătorului acesteia. În cazul în care legitimaţia a fost pierdută, jucătorul
licenţiat are dreptul la primirea unui duplicat. Duplicatul legitimaţiei se eliberează în baza solicitării
jucătorului licenţiat sau a reprezentantului legal al acestuia, cu anexa actului care confirmă achitarea
taxei pentru eliberarea duplicatului legitimaţiei.
Taxele percepute în procesul de licenţiere
19. Suma taxei de licenţiere constituie:
 pentru jucătorul „Profesionist” -1000 lei;
 pentru jucătorul „Amator” – 500 lei;
 pentru jucătorul „Tennis 10’s” – 300 lei.
20. Persoanele care vor achita taxa de licenţiere pentru următorul an calendaristic până la 20 ianuarie
a anului 2018 beneficiază de următoarele taxe de licenţiere reduse:
 pentru jucătorul „Profesionist” – 800 lei;
 pentru jucătorul „Amator” – 400 lei;
 pentru jucătorii „Tennis 10’s” - 200 lei.
21. Taxa de licenţiere poate fi achitată în rate. Pentru a beneficia de taxe de licenţiere reduse, ultima
rată trebuie să fie achitată până la 20 ianuarie 2018.
22. Taxa de eliberare a duplicatului legitimaţiei constituie 100 lei.
23. Taxele percepute în procesul de licenţiere se achită de către jucător la clubul – membru din care
face parte sau are încheiat un contract de reprezentare cu acesta, iar clubul - membru la rândul său va
transfera suma taxei de licenţiere FTM.
Dispoziţii finale
24. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării și este valabil pe parcursul
întregului an 2018.
25. 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.

