Aprobat
în conformitate cu decizia
biroului Federal din 20.06.2012
Preşedintele FTM
Tauber Marina _____________

Regulamentul
Comitetului Tenisului pentru Copii a Federaţiei de Tenis a Republicii Moldova
1. Comitetul Tenisului pentru Copii (în continuare CTC) al Asociaţiei Obşteşti „Federaţia de Tenis din
RM” (în continuare FTM) este creat în scopul organizării şi inspectării evenimentelor sportive pentru copii
cu vîrsta pînă la 10 ani, organizate pe teritoriul RM, coordonarea activităţii subdiviziunilor ce
participă la organizarea competiţiilor sportive Tennis 10’s şi nemijlocit în procesul evenimentelor,
elaborarea calendarului competiţiilor sportive pentru copii cu vîrsta pîna la 10 ani şi îmbunătăţirea
sistemului de organizare a competiţiilor Tennis 10’s pe teritoriul RM, controlarea procesului de admitere a
jucătorilor la una din categoriile (red, orange, green) , controlarea promovării jucătorilor cu vîrsta pîna la
10 ani spre urmatoare categorie Tennis 10’s şi realizarea nemijlocită a programei Tennis 10’s.
2. Comitetul Tenisului pentru Copii a FTM constituie un organ consultativ cu caracter de recomandare,
însă care are dreptul de a lua decizii asupra problemelor ce intră în competenţa sa şi în cazul în care sunt
delegaţi de către Biroul Federal al FTM.
3. Comitetul Tenisului pentru Copii al FTM în activitatea sa se conduce de prezentul Regulament, Statutul
FTM, deciziile Preşedintelui FTM, Biroului Federal al FTM şi alte acte normative ale Federaţiei de Tenis
din RM.
Obiectivele de bază ale CTC:
1. Organizarea şi petrecerea evenimentelor sportive Tennis 10’s pe teritoriul RM sub egida FTM.
2. Inspectarea şi verificarea executării tuturor cerinţelor şi condiţiilor de petrecere a competiţiilor sportive
Tennis 10’s.
3. Înaintarea propunerilor şi luarea deciziilor în chestiunile ce ţin de îmbunătăţirea sistemului de petrecere a
evenimentelor sportive Tennis 10’s pe teritoriul RM sub egida FTM.
4. Elaborarea calendarului competiţiilor sportive Tennis 10’s al FTM pentru un an.
5. Elaborarea Regulamentului cu privire la petrecerea acestora.
6. Elaborarea actelor normative şi materialelor metodice, ce facilitează organizarea şi petrecerea
competiţiilor Tennis 10’s.
7. Admiterea jucătorilor cu vîrsta pîna la 10 ani la una din categoriile (red,orange,green).

8. Controlarea promovării jucătorilor cu vîrsta pîna la 10 ani spre urmatoare categorie Tennis 10’s.
9. Elaborează şi aprobă regulamente şi alte documente necesare pentru realizarea programei Tennis 10’s.
10. Face parte din Consiliului Prezidenţial al FTM.
11. Colaborează cu celelalte comitete şi comisii a FTM.
12. Examinarea cererilor depuse pentru trecerea în altă categorie.
13. Studierea şi analizarea practicii internaţionale referitoare la programa Tennis 10’s.
Organizarea activităţii CTC:
1. CTC al FTM este format din 10 persoane + membru Biroului Federal.
Din numărul membrilor CTC este ales Preşedintele CTC şi Vice-preşedintele CTC. Notă: Membrul
Biroului Federal nu poate fi ales în calitate de Preşedinte al CTC, cu excepţia cazurilor revizuite separat.
2. Candidatura la funcţia de Preşedinte şi Vice-preşedinte al CTC este înaintată de către membrii CTC
votata de catre membrii CTC şi este aprobată de către Preşedintele FTM. În cazul în care această
candidatură nu este aprobată, CTC trebuie să înainteze în decursul a trei zile altă candidatură si sa o voteze.
În cazul în care Preşedintele FTM nu aprobă 3 candidaturi propuse si votate de către CTC, Preşedintele si
Vice-Presedintele numeşte Şeful CTC de unul singur.
3. Preşedintele şi membrii CTC sunt alesi pe un termen de 2 an.
4. Sesiunile CTC sunt organizate nu mai rar de odată în 3 luni şi de asemenea se organizează după
necesitate (sesiuni extraordinare).
5. Informaţia cu privire la agenda zilei a sesiunii este comunicată tuturor membrilor CTC cu o zi înainte în
cazul adunărilor extraordinare şi cu 3 zile înainte în cazul sesiunilor obligatorii a adunării generale.
6. Sesiunea CTC se consideră a fi legitimă în cazul în care în cadrul acesteia sunt prezenţi 1/2 din membri
+ un membru CTC.
7. Deciziile în cadrul sesiunilor CTC sunt luate prin simpla majoritate a voturilor.
8. Fiecare membru al CTC are dreptul la 1 vot.
9. Toate deciziile luate în cadrul întrunirii membrilor CTC sunt semnate de către membrii CTC prezenţi şi
este întocmit procesul-verbal.
10. Membrii CTC care lipsesc la peste 3 întruniri ale CTC fără o cauză motivată sunt excluşi din rîndul
membrilor CTC. În acest caz, membrii CTC trebuie să înainteze în decursul a 3 zile o altă candidatură

pentru a fi aprobată de către Preşedintele FTM. În cazul în care candidatura nu este înaintată în termenul
cuvenit, Preşedintele FTM numeşte noul membru al CTC de unul singur.
11. Toate actele oficiale ale CTC sunt plasate pe site-ul FTM.
12. Candidaturile membrilor CTC sunt propuse de către Consiliul de Antrenori al FTM şi sunt aprobate de
către Biroul Federal al FTM.
Notă! În componenţa CTC, în mod obligator, este inclus şi Coordonatorul Tennis 10’s.
13.Preşedintele CTC face parte din Consiliul Prezidenţial
14. Membrii CTC , ce lipsesc de la şedinţele CTC , avînd o scuză veridică, pot să-şi exprime punctul de
vedere asupra întrebărilor ordinii de zi, în formă scrisă.
15.Deciziile , ce ţin de modificările, efectuate în regulamentul dat, sau despre componenţa CTC sunt
luate la şedinţele CTC şi aprobate de către Biroul Federal.
16. CTC adoptă deciziile în conformitate cu scopurile şi obiectivele, indicate în regulamentul dat, precum
şi în toate întrebările, ce nu ţin de competenţa altor subdiviziuni ale FTM.

