Aprobat în redacţie nouă de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei nr. 57/2 din 7 noiembrie 2014
_____________
Tauber Marina
Preşedintele FTM
Aprobat de către Biroului Federal
al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Tenis din Republica Moldova
în temeiul deciziei din 14 octombrie 2013

Regulamentul cu privire la Clasamentul naţional unic combinat la tenis

Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament determină cadrul juridic, organizatoric şi funcţional de reglementare a
procedurii de colectare şi sistematizare a datelor care sunt incluse în Clasamentul naţional unic
combinat la tenis (denumit în continuare – CNUCT).
2. CNUCT reprezintă un sistem de ordonare valorică a jucătorilor potrivit rezultatelor obţinute la
competiţiile de tenis în conformitate cu regulile stabilite de prezentul regulament. CNUCT este
deţinut şi administrat de către Asociaţia Obştească Federaţia de Tenis din Republica Moldova
(denumită în continuare –FTM).
3. Pentru jucătorii licenţiaţi „Profesionist”, în CNUCT se include datele de la competiţiile naţionale,
străine, europene şi internaţionale. Pentru jucătorii licenţiaţi „Amator”, în CNUCT se includ doar
datele de la competiţiile naţionale. Pentru jucătorii licenţiaţi „Tennis 10’s”, CNUCT nu se ţine.
4. CNUCT se calculează pentru următoarele categorii de vârstă:
băieţi până la 12 ani (U 12)
fete până la 12 ani (U 12)
băieţi până la 14 ani (U 14)
fete până la 14 ani (U 14)
băieţi până la 16 ani (U 16)
fete pînă la 16 ani (U 16)
băieţi până la 18 ani (U 18)
fete până la 18 ani (U 18)
bărbaţi
femei
5. CNUCT se întocmeşte în conformitate cu Grila de punctaj privind acordarea punctelor pentru
includerea în Clasamentul naţional unic combinat la tenis, stabilită în anexa 1 a prezentului
regulament.
6. CNUCT se întocmeşte potrivit Grilei de punctaj privind acordarea punctelor pentru includerea în
CNUCT, pe baza rezultatelor de la competiţii din ultimele 52 de săptămâni de la data întocmirii
acestuia.
7. Punctele acumulate în competiţiile sportive sunt valabile pentru o perioadă de 52 de săptămâni.
Toate punctele acumulate în competiţiile sportive ce depăşesc perioada de 52 săptămâni sunt anulate.

8. În CNUCT sunt incluse 100% din punctele câştigate de către jucător în cadrul competiţiilor la
proba de simplu şi câte 30% din punctele câştigate în cadrul competiţiilor la proba de dublu pentru
fiecare jucător.
9. În CNUCT se introduc punctele de la toate competiţiile la care a participat jucătorul.
10. Avansarea în turul 2 prin beneficierea de "bye" sau neprezentarea adversarului în primul tur nu se
punctează jucătorului care a pierdut în turul II al competiţiei.
Procedura de completare a CNUCT
11. Punctele atribuite în conformitate cu Grila de punctaj privind acordarea punctelor pentru
includerea în CNUCT se includ de către FTM lunar, în prima zi de vineri a fiecărei luni, în baza
rezultatelor de la competiţii.
12. Includerea punctelor în CNUCT se efectuează de către FTM în baza confirmării rezultatelor,
după cum urmează:
a) pentru turneele ATP, WTA, ITF (ITF Pro Circuit şi ITF Juniors U 18), Tennis Europe
(U14, U16) - conform celei mai recente informaţii cu privire la punctele acumulate la
ziua atribuirii şi includerii punctelor în CNUCT în baza datelor extrase de către FTM
de pe paginile web ale organizaţiilor internaţionale şi europene (ATP, WTA, ITF,
Tennis Europe);
b) pentru meciurile de calificare din cadrul turneelor ATP, WTA, ITF (ITF Pro Circuit) –
conform formularelor printate a tablourilor turneelor plasate pe paginile web oficiale
respective, prezentate de către jucători la sediul FTM;
c) pentru turneele Tennis Europe (U 12) – conform formularelor printate a tablourilor
turneelor plasate pe pagina web oficială a Federaţiei Europene de Tenis (Tennis
Europe), prezentate de către jucători la sediul FTM;
d) pentru competiţiile naţionale - conform tabloului competiţiei, prezentat de către
organizator sau arbitru competiţiei sau jucător, pe suport de hârtie cu semnătura şi
ştampila organizaţiei care a organizat competiţia;
e) pentru celelalte competiţii – conform tabloului competiţiei, prezentat de către jucător
pe suport de hârtie cu semnătura şi ştampila organizaţiei care a organizat competiţia.
13. Prezentarea tablourilor turneelor pe suport de hârtie la sediul FTM se efectuează de către jucător
sau reprezentantul lui legal pe parcursul a 30 de zile de la momentul închiderii turneelor.
14. FTM poate să nu includă punctele în CNUCT, în cazul în care, în conformitate cu acest
regulament, informaţia cu privire la competiţiile la care a participat jucătorul nu a fost prezentată sau
prezentată incomplet sau informaţia nu a fost prezentată în termenii stabiliţi la FTM.
15. FTM prezintă Federaţiei Europene de Tenis (Tennis Europe) şi Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF)
informaţia cu privire la CNUCT o dată la 3 luni.

Dispoziţii finale
16. Prezentul regulament intră în vigoare din 1 ianuarie 2015.
17. 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 clasamentul naţional unic combinat la tenis
Grila de punctaj privind acordarea punctelor pentru includerea în Clasamentul naţional unic combinat la tenis
1. Grila de punctaj pentru categoriile de vârstă U 12, U 14, U 16, U 18, Seniori, atât la feminin, cât şi la
masculin este următoarea:
Categoria
I
II
III
IV
V
competiţiei
categorie
categorie
categorie
categorie
categorie
Locul
Câştigător
Finalist
Semifinalist
Sfert-finalist
Primii 16
Primii 32
Primii 64

500
300
200/150
75
35
20
15

în
conformitate
cu grila de
punctaj a
АТР,
WTA,ITF,
Tennis
Europe
şi a prezentei
anexe

350
175
105/85
40
20
10
5

150
100
70/50
25
12
6
--

80
60
50/40
12
6
2
--

50
40
25
6
2
---

2. Categoria competiţiilor este indicată în Calendarul acţiunilor sportive aprobat de către FTM.
3. Punctajul competiţiilor naţionale se calculează în conformitate cu Grila de punctaj, indicată în pct. 1 al
Anexei.
4. Modul de calcul a punctajului pentru competiţiile internaţionale din calendarele oficiale АТР, WTA, ITF,
Tennis Europe este următorul:
a) 1 punct АТР, WTA este echivalent cu 1000 puncte FTM;
b) jucătorului care a trecut calificarea АТР, WTA (10 000 $) i se atribuie 150 puncte pentru fiecare cerc;
c) jucătorului care a trecut calificarea АТР, WTA (15 000 $, 25 000$ ) i se atribuie 200 puncte pentru
fiecare cerc;
d) punctajul general pentru fiecare din competiţiile indicate în subpunctele a) – c) este format din suma
punctajului pentru calificare şi tabloul principal de la competiţia respectivă;
e) 1 punct ITF este echivalent cu 20 puncte ale FTM;
f) 1 punct Tennis Europe este echivalent cu 10 puncte ale FTM;
g) pentru turneele Tennis Europe (U 12) punctele se conferă în baza grilei de punctaj „12 & Under
starting points” ceea ce presupune 70 % din punctele categoriei 3 Tennis Europe şi se echivalează în
conformitate cu prevederile lit. f) cu punctele naţionale.
5. Modul de atribuire a punctelor de la competiţiile naţionale ale ţărilor CSI, României şi altor ţări, altele decât
cele indicate mai sus:
a) Pentru participarea în competiţiile naţionale ale ţărilor CSI, României şi altor ţări, punctele se
înmulţesc la coeficientul 2,0. Această regulă este valabilă pentru competiţiile categoriilor III, IV, V în
baza categoriei stabilite pentru competiţie.
b) Competiţiile naţionale ale ţărilor CSI, României şi altor ţări de categoria I şi II vor fi calculate în baza
grilei competiţiilor de categoria III şi înmulţite la coeficientul 2,0.
c) Competiţiile naţionale ale ţărilor CSI, României şi altor ţări pe categoriile A, B, C, D vor fi echivalate
respectiv cu categoriile I, II, III, IV şi vor fi incluse în CNUCT în conformitate cu prevederile de la
lit. a) şi b) a acestui punct.
d) La coeficientul 2,0 se vor înmulţi doar punctele câştigate la turneul la care tabloul principal a fost
format din cel puţin 8 sportivi.
e) În cazul în care nu este indicată categoria competiţiei, punctele vor fi calculate în baza grilei de
punctaj pentru competiţiile de categoria V şi înmulţite la coeficientul 2,0.

