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Aprobat de către Biroului Federal al FTM
în temeiul deciziei din 14 noiembrie 2013

Regulamentul
cu privire Echipele Selecţionatei Naţionale la Tenis
Dispoziţii Generale
1. Prezentul regulament determină cadrul juridic, organizatoric şi funcţional de reglementare a criteriilor şi
procedurii de selectare a jucătorilor de către Asociaţia Obştească Federaţia de Tenis din Republica Moldova
(denumită în continuare – FTM) în Echipele Selecţionatei Naţionale la Tenis (denumite în continuare – ESNT),
precum şi statutul membrilor ESNT.
2. Criteriile de selecţie a jucătorilor în ESNT reprezintă un set de cerinţe, care trebuie să fie întrunite de către
jucătorii tenismeni pentru a putea candida la membru în Echipele Selecţionatei Naţionale la Tenis.
3. Acest Regulament se aplică jucătorilor tuturor categoriilor de vârstă, pentru care se formează ESNT.
4. În cazul în care prezentul regulament nu stabileşte criteriile de selecţie de bază a jucătorilor pentru categorii
specifice sau competiţii specifice, acestea sunt aprobate de către Biroul Federal al FTM cu consultarea
Consiliului de Antrenori al FTM.

Criteriile de selecţie pentru candidatul la membru în ESNT
5. Pot candida la calitatea de membri ai ESNT doar jucătorii licenţiaţi „Profesionist”.
6. Criteriile de selecţie de bază pentru candidaţii la membru în ESNT, în funcţie de categoria de vârstă sunt:
a)
La categoria de vârstă ”până la 12 ani”:
I. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe Echipe : în conformitate cu competiţiile preliminare
(Campionatul RM).
II. Pentru ITF/Tennis Europe Development Championships : în conformitate cu competiţiile
preliminare, stabilite adiţional.
b)
La categoria de vârstă ”până la 14 ani”:
I. Pentru Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în
conformitate cu competiţiile preliminare (Campionatul RM).
II. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe Echipe:
1-ul, al 2-lea număr-în conformitate cu Clasamentul european Tennis Europe 14 & U;
al 3-lea, al 4-lea (de rezervă) număr-la discreţia Biroului Federal al FTM.
ITF Tennis Europe Development Championships: în conformitate cu competiţiile
preliminare, stabilite adiţional.
c)
La categoria de vârstă ”până la 16 ani”:
I. Pentru Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în
conformitate cu competiţiile preliminare (Campionatul RM).
II. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe Echipe:

1-ul, al 2-lea număr: în conformitate cu Clasamentul european Tennis Europe 16 & U;
al 3-lea, al 4-lea (de rezervă) număr: la discreţia Biroului Federal al FTM.
d)
La categoria de vârstă ”până la 18 ani”:
I. Pentru Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în
conformitate cu competiţiile preliminare (Campionatul RM).
II. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe echipe:
1-ul, al 2-lea număr: în conformitate cu Clasamentul internaţional ITF 18 & U;
al 3-lea, al 4-lea (de rezervă) număr: la discreţia Biroului Federal al FTM.
e)
La categoria de vârstă „Bărbaţi”:
I. Pentru Campionatele „Davis Cup by BNP Paribas”: la discreţia Biroului Federal al FTM.
f)
La categoria de vârstă „Femei”:
I. Pentru Campionatele „Fed Cup by BNP Paribas”: la discreţia Biroului Federal al FTM.
7. La luarea deciziei finale privind componenţa ESNT, Biroul Federal al FTM analizează candidaturile
jucătorilor în baza următoarelor criterii:
a. Propunerile căpitanilor de echipe şi/sau a membrilor Consiliului de Antrenori al FTM.
b. Rezultatele de la Competiţiile preliminare şi/sau etape suplimentare;
c. Poziţia jucătorului în Clasamentul naţional unic combinat la tenis;
d. Poziţia jucătorului în Clasamentele internaţionale (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe);
e. Rezultatele deosebite, obţinute la competiţiile internaţionale (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe);
f. Rezultatele Campionatului RM;
g. Rezultatele „Masters RM”;
h. Rezultatele deosebite, obţinute la turneele naţionale;
i. Starea fizică a jucătorului şi comportamentul acestuia.

Procedura de selecţie a membrilor ESNT
8. Componenţa nominală a ESNT se aprobă de către Biroul Federal al FTM.
9. Componenţa numerică a fiecărei dintre ESNT se aprobă de către Biroul Federal al FTM cu consultarea
Consiliul de Antrenori al FTM, cu excepţia cazului când aceasta este stabilită de Federaţia Internaţională de
Tenis (ITF), Federaţia Europeană de Tenis (Tennis Europe) sau alte organizaţii internaţionale de profil.
10. Întrunirea criteriilor de selecţie de către jucători nu este echivalentă cu accederea jucătorului în ESNT.
Întrunirea criteriilor constituie temei de a candida la membru în ESNT. Calitate de membru al ESNT este
obţinută doar după aprobarea deciziei finale în acest sens de către Biroul Federal al FTM, care se publică pe
pagina web a FTM. Deciziile intermediare ale Biroului Federal al FTM sau deciziile de recomandare ale altor
organe ale FTM nu constituie bază juridică de accedere a jucătorului în ESNT.
11. Biroul Federal al FTM poate stabili orice număr de etape de selecţie, necesare pentru selectarea optimă şi
obiectivă a jucătorilor ESNT.
12. Căpitanii ESNT sunt numiţi de către Biroul Federal al FTM. Căpitanii ESNT pot fi numiţi doar din rândurile
antrenorilor licenţiaţi
13. În cazul în care criteriul de selecţie de bază pentru accederea în ESNT este poziţia din clasament, iar în
momentul de selecţie jucătorul nu are clasament internaţional (european), membrul ESNT poate fi selectat în
conformitate cu clasamentul naţional .

14. Biroul Federal al FTM are dreptul de a refuza candidatura jucătorului pentru a fi selectat în calitate de
membru al oricărei ESNT, dacă acesta nu participă la Campionatul RM şi/sau Masters RM, fără a avea un motiv
bine întemeiat.
15. Jucătorii care au fost selectaţi în ESNT vor semna un act de angajament şi/sau contract cu FTM în acest
sens, modelele cărora vor fi aprobate de Preşedintele FTM.
Statutul membrului ESNT
16. Membrii ESNT în mod obligatoriu trebuie să participe la cantonamente şi alte programe organizate de către
FTM şi care au drept scop pregătirea jucătorilor.
17. Membrii ESNT în mod obligatoriu trebuie sa se înscrie la proba de dublu la turneele naţionale împreună cu
partenerul recomandat de către căpitanul numit al fiecărei ESNT, iar în absenţa acestuia – de către Preşedintele
Consiliului de Antrenori.
18. Jucătorul poate fi exclus din Echipa Selecţionatei Naţionale la Tenis în cazul în care nu respectă condiţiile şi
acordurile încheiate cu FTM, precum şi în temeiul rapoartelor negative cu privire la activitatea jucătorului,
primite de la antrenori sau de la alte persoane responsabile de ESNT.
19. Jucătorii selectaţi în componenţa ESNT sunt obligaţi să comunice, neîntârziat FTM orice modificare
survenită în datele sale de identificare sau a circumstanţelor relevante pentru calitatea sa de membru în cadrul
ESNT.
20. Căpitanul ESNT poate fi revocat de către Biroul Federal al FTM de la îndeplinirea îndatoririlor sale în cazul
nerespectării condiţiilor şi/sau acordurilor încheiate cu FTM.
Dispoziţii finale
21. Prezentul regulament intră în vigoare din 1 ianuarie 2015.
22. 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.

