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În conformitate cu decizia
Biroului Federal din 03.07.2012
Preşedintele FTM
Tauber Marina _____________

Dispozitii generale privind petrecerea turneelor pe teritoriul Republicii Moldova

1.Modalitatea de depunere a cererii pentru participarea la turneu.
1.1. Cererea prealabilă de participare la turneu poate fi depusă de către jucătorul propriu zis, de către
antrenor sau de către reprezentantul său, achitînd taxa corespunzătoare pentru participare la turneu şi
prezentînd documentaţia necesară în conformitate cu regulamentul de desfăşurare a turneului.
1.2.La momentul tragerii la sorţi, jucătorul înscris trebuie sa fie în ţară. În caz de forţă majoră, în baza
cererii scrise depusă în prealabil pe numele conducerii FTM, în baza motivelor obiective poate fi
revizuită rugămintea despre lipsa jucătorului în timpul tragerii la sorţi.
2. Forma refuzului de participare a jucătorului care s-a înscris la turneu.
2.1.Jucătorul, înscris anterior şi care şi-a confirmat participarea (adică la momentul tragerii la sorti nu a
prezentat în formă scrisă refuzul de participare la turneu) poate să refuze participarea la turneu sau să
joace în continuare numai în baza a unor motive obiective (refuz medical, situaţii de forţă majoră)
prezentate în formă scrisă arbitrului principal al turneului.
2.2 Refuzul nemotivat de a participa la turneu sau la continuarea acestuia atrage aplicarea sancţiunii
administrative în conformitate cu regulamentele FTM (descalificarea, sancţiuni de penalizare).
3. Întîrzierea la meci.
3.1.Jucătorul nu poate întîrzia la meci cu mai mult de 15 minute din momentul chemării acestuia pe teren.
În caz contrar jucătorului i se va declara înfrîngere tehnică în baza Regulilor Tenisului .
3.2. La momentul chemării jucătorului la meci el trebuie să se afle pe teritoriul bazei, care organizează
turneul şi trebuie să fie gata de a intra pe teren.
4. Limitele timpului de odihnă între meciuri.
4.1.Jucătorul poate juca pe zi cîte un meci la fiecare categoria de vîrstă la care este înscris, precum şi la
proba de dublu şi de dublu-mixt.
4.2. Jucătorul poate juca în aceeaşi zi două meciuri la o categorie de vîrstă însă nu poate fi implicat în
această zi în alte meciuri la alte categorii de vîrstă, precum şi la meciurile la proba de dublu şi de dublumixt.
4.3.Pauza între meciurile la categoria de bază este nu mai mică de 15 minute.
4.4.Pauza între meciurile la proba de simplu la diferite categorii de vîrstă, la proba de dublu şi proba de
dublu-mixt este nu m ai mică de 30 de minute.
5. Cerinţele înaintate faţă de jucător şi faţă de reprezentanţii acestuia în timpul desfăşurării
turneului.
5.1.Jucătorul care participă la turneu, precum şi antrenorul sau reprezentantul său trebuie să respecte
„Codul de Conduită a Jucătorului” atît în timpul meciului ce se desfăşoară cît şi în timplul aflării pe
teritoriul bazei sporive unde se desfăşoară turneul.
5.2. Jucătorul este obligat să respecte cerinţele cu privire la îmbrăcăminte, încălţăminte şi echipament ce
sunt indicate în „Codul de Conduită a Jucătorului”.

5.3. La începutul meciului jucătorul este obligat să fie pe teren doar în formă de tenis (cămaşă, polo sau
tricou, pulover (jachet), şorţi (fustă), rochie, ciorapi, încălţăminte, chipiu, bandană şi brăţară).
Notă: fetelor, senioarelor li se permite în timpul meciului să poarte colanţi sau pantaloni scurţi doar în
cazul în care peste aceştia sunt îmbracate fustă, şorţi sau rochie.
5.4. Orice modificări în forma sportivului pot fi permise doar cu aprobarea arbitrului principal al
turneului.
5.5. Pentru orice nerespectare a formei, jucătorului poate să nu-i fie permis să joace meciul cu anunţarea
ulterioară a înfrîngerii tehnice a acestuia.
5.6. Jucătorul care cauzează în mod intenţionat pagube proprietăţii turneului, proprietăţii adversarului
precum şi care dăunează sănătăţii arbitrilor, sportivilor şi persoanelor aflate pe teritoriul bazei unde se
desfăşoară turneul, nu doar în timpul meciului dar şi aflîndu-se pe teritoriul bazei în aşteptarea meciului
sau după finisarea acestuia se sancţionează în felul următor:
1. Avertizare
2. Penalizare
3.Înfrîngere tehnică
4. Retragerea din turneu
5.Părinţii, antrenorul, reprezentanţii jucătorului care încală repetat „Codul de Conduită a Jucătorului” în
timpul meciului, fie au un comportament ofensiv faţă de arbitri, organizatorii turneului, sportivilor,
personalului aflat pe teritporiul bazei unde se desfăşoară turneul, atît în timpul disputării meciului cît şi
aflîndu-se pe teritoriul bazei sunt declarate persona Non Grata în timpul acestui turneu. În cazurile ieşite
din comun, săvîrşite de către jucător, antrenorul sau reprezentantul său, jucătorul este descalificat, iar
antrenuorul sau reprezentantul său sunt declarate persoana Non Grata pe termenul stabilit de conducerea
FTM.
6. Realizarea programului meciurilor la turneu.
6.1. Realizarea programului meciurilor la turneu se efectuează de către arbitrul principal al turneului fie
de adjunctul acestuia, dar doar sub supravegherea propriu-zisă a arbitrului principal.
6.2.Programul meciurilor pentru următoarea zi se publică doar după finisarea zilei anterioare de joc .
6.3.Sistemul de chemare a jucătorilor conform programului meciurilor (pe teren, „ şerpuită” etc) este
decis de către arbitrul principal al turneului.
6.4.În cazuri de forţă majoră arbitrul principal este în drept să modifice programul meciurilor curent sau
să schimbe ordinea de disputare a meciurilor.

